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APRESENTAÇÃO 

 

É com imensa satisfação que a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA 

apresenta a primeira revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos.  

Elaborada pelo seu corpo técnico com base no Roteiro Metodológico para Elaboração de 

Planos de Manejo (Parques Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas) esta 

primeira revisão completa lacunas existentes na primeira versão do plano (2006), bem como 

corrige e atualiza algumas informações importantes, especialmente na parte dedicada ao uso 

público, de forma a aprimorar todos os procedimentos ligados à visitação daquele que é o 

maior parque estadual do Rio de Janeiro e, no momento em que estas linhas são escritas, na 

iminência de tornar-se ainda maior, com a adição de mais 12.440 hectares aos seus limites 

atuais. 

Agora, o chefe e todo o corpo funcional do Parque disporão de um instrumento eficaz e 

atualizado para balizar as ações administrativas diuturnas da unidade, e sem dúvida em muito 

contribuirá para que aquela notável unidade de conservação melhor atenda aos seus 

objetivos: preservação da fauna e da flora típicas da Mata Atlântica fluminense; preservação 

de mananciais e cursos d’água que abastecem as cidades e vilas vizinhas; base de apoio 

para pesquisas científicas que se desenvolvam em seu interior ou em seu entorno imediato; e 

controle e apoio à visitação pública. 

 

 

André Ilha 
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INTRODUÇÃO 

 

O Parque Estadual dos Três Picos – PETP, localizado na região Centro-Norte Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, foi criado oficialmente pelo Decreto Estadual nº 31.343 de 05 de junho 

de 2002, abrangendo uma superfície de 46.350 ha e um perímetro de 512 km, passando a ser a 

maior Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral Estadual. Representado um dos 

mais expressivos fragmentos da Mata Atlântica, o Parque abrange áreas de 5 municípios, quais 

sejam: Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim, 

apresentando inestimável beleza cênica, com grande número de nascentes, rios e cachoeiras, 

sendo um dos principais atrativos turísticos da região. 

Em dezembro de 2006 a Fundação Brasileira para Conservação da Natureza (FBCN) contratada 

pela TERMORIO (por meio de medida compensatória) elaborou uma proposta de Plano de Manejo 

Diretor do Parque Estadual dos Três Picos, aprovado posteriormente pela Portaria IEF/RJ/PR 

N0193 de 26 de dezembro de 2006. 

Entretanto, notou-se que o Parque deveria possuir um planejamento diferenciado em relação às 

ações previstas naquele Plano, em função da dinâmica dos aspectos sociais e potencialidades 

associadas ao uso público, bem como aos projetos e alternativas de sustentabilidade ligadas aos 

serviços ambientais disponíveis.  

Somando-se a isso, em 2008 foi desenvolvido pelo então IEF-RJ o roteiro metodológico para 

elaboração de planos de manejo de unidades de conservação do grupo de proteção integral do 

Estado, fazendo-se necessária a adaptação do Plano anterior. 

Como consequência, o INEA observou a necessidade de realizar uma primeira revisão do Plano 

de Manejo. A partir dessa constatação, a equipe de planejamento da Diretoria de Biodiversidade 

de Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA elaborou o documento intitulado “Plano de Manejo do 

Parque Estadual dos Três Picos – Revisão 1”. Este procurou preencher as lacunas supracitadas, 

aperfeiçoando e atualizando o documento anterior através de sua adaptação ao escopo do roteiro 

metodológico e, principalmente, da revisão dos Módulos de Planejamento, Projetos e de 

Monitoramento, e ainda, atualizações de ordem financeira. Em destaque, democraticamente, esta 

Revisão contou com a efetiva participação de representantes do Conselho Consultivo das 

comunidades do entorno do PETP, por meio de sua Câmara Técnica de Acompanhamento do 

Plano de Manejo. 



MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 
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MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) constitui-se em uma área geográfica terrestre 
extensa e delimitada, dotada de atributos naturais excepcionais, inserida totalmente no bioma 
Mata Atlântica e possuindo em seus limites, ecossistemas naturais diversificados e bastante 
significativos.  

Destinam-se a essas áreas fins científicos, culturais, educativos, espirituais, recreativos e, 
criados e administrados pelo Governo Estadual, constituem-se em bens de uso comum do 
povo, auxiliando no desenvolvimento regional, cabendo às autoridades, motivadas pelas 
razões de sua criação, preservá-los e mantê-los protegidos. Seu objetivo principal é o da 
preservação dos ecossistemas naturais contra quaisquer alterações que os desvirtuem.  

O PETP constitui uma Unidade de Conservação Ambiental de Proteção Integral, da 
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, estando subordinado à Diretoria de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas – DIBAP, diretoria esta pertencente ao Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA, órgão vinculado a Secretaria de Estado do Ambiente – SEA. 

Criado pelo Decreto-Lei n° 31.343 de 05 de junho de 2002, o PETP é considerado um bem 
público destinado ao uso comum do povo, de acordo com o artigo 99, inciso I da Lei Federal 
10.406 de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil).  

É a maior unidade de conservação ambiental do grupo de proteção integral estadual do Rio 
de Janeiro. Está localizada na Serra do Mar, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, 
com área total aproximada de 46.350 hectares (Figura 1-1). 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 PETP forma um contínuo florestal com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e com a 
Estação Ecológica do Paraíso, o que aumenta a sua importância como refúgio para inúmeras 
espécies da fauna e da flora fluminenses, especialmente os mamíferos e aves.  

Foram encontrados nesse trecho da Serra do Mar os mais elevados índices de biodiversidade 
em todo o estado do Rio de Janeiro, o que em parte se explica devido à sua grande variação 
de altitude: o PETP se estende desde a cota altimétrica de 100 metros, em certas vertentes, 
até os 2.310 metros do Pico Maior de Friburgo, um dos pontos culminantes da Serra do Mar. 
Devido a essa diversidade de ambientes observam-se formações tão diversas como a 
Floresta Ombrófila Densa Baixo Montana, as matas de neblina e os campos de altitude. Isso 
fez com que os especialistas considerassem aquela região como um dos “hot spots” em 
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termos de biodiversidade em todo o planeta e uma das áreas prioritárias para conservação da 
mata atlântica no Brasil. O Parque abrange 5 regiões hidrográficas (RH V – Baía de 
Guanabara, RH IV - Piabanha, RH VII - Rio Dois Rios, RH VIII - Macaé e Rio das Ostras e RH 
VI - Lagos São João) o que ressalta sua posição estratégica no Estado devido ao grande 
número de mananciais com nascentes e rios, várias cachoeiras e importantes áreas de 
captação de água para abastecimento público. 

 

Figura 1-1: Localização geográfica do Parque Estadual dos Três Picos 

A seguir são apresentadas a ficha técnica da UC e as formas de acesso ao Parque. 
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1.1 - FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ficha Técnica ― Parque Estadual dos Três Picos 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Nome da Unidade: Parque Estadual dos Três Picos 

Endereço da Sede: Estrada do Jequitibá nº. 145 

Bairro: Boca do Mato Cidade: Cachoeiras de Macacu 

CEP: 28680-000 Telefone: (0XX) 21-2649-6847 

E-mail: (não existente) Fax: (0XX) 21-2649-6847 

Rádio Freqüência: VHF em 04 frequências exclusivas da DIBAP/INEA e UHE para utilização ponto 
a ponto. 

Recursos Humanos: 
01 Administrador, 01 Secretária, 01 Supervisor do Serviço de Uso Público, 02 Coordenadores de 
Campo, 01 Auxiliar de Manejo de Ecossistemas, 01 Supervisor do Serviço de Logística e Proteção, 
09 Auxiliares de Proteção, 01 Fiscal, 03 Coordenadores de Núcleo, 03 Encarregados, 01 Auxiliar de 
Manutenção e Serviços Gerais e 01 Médico Veterinário. 
Total de Funcionários: 25 (07 do Estado e 18 terceirizados). 

Infraestrutura: 
1. SEDE Administrativa Cachoeiras de Macacu e Núcleo Jequitibá 
Escritório da Sede Administrativa dotada de recepção, secretaria, escritório administrativo, 
almoxarifado, alojamento, sala do Serviço de Logística e Proteção, instalações sanitárias e cozinha. 
Possui equipamentos de comunicação (telefone, fax, radiotransmissores e computadores), de 
transporte (01 veículo 4x4 e 01 veículo 4x2) e de combate a incêndios.  
Núcleo Jequitibá, ainda no complexo administrativo de Cachoeiras, funcionando com um Centro de 
Visitantes, sala de Serviço de Uso Público e Serviço de Manejo de Ecossistemas.  
2. Núcleo Três Picos (antigo Salinas) 
Núcleo com instalações temporárias (contrato de aluguel), contendo recepção, sala do Serviço de 
Logística e Proteção, pequena biblioteca, instalação sanitária e cozinha. Possui equipamentos de 
comunicação (radiotransmissores) de transporte (01 quadriciclo) e de combate a incêndios. 
3. Núcleo Jacarandá 
Núcleo funcionando hoje como um posto de fiscalização, com recepção, escritório administrativo, 
sala do Serviço de Logística e Proteção, instalação sanitária e cozinha. Possui equipamentos de 
comunicação (radiotransmissores), de transporte (01 quadriciclo e 01 motocicleta) e de combate a 
incêndios. 
4. Núcleo de Apoio Paraíso (funcionando na Estação Ecológica Estadual do Paraíso) 
Núcleo próprio, com recepção, escritório administrativo, auditório, sala do Serviço de Logística e 
Proteção, instalações sanitárias e cozinha. Três outras edificações de apoio. Possui equipamentos 
de comunicação (radiotransmissores) e de combate a incêndios. 
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O PARQUE 

Decreto de Criação: Decreto Estadual N° 31.343, de 5 de junho de 2002 

Objetivos da UC: 
I. Assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção fluminense da Serra do 
Mar, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; 
II. Preservar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção ou insuficientemente conhecidas 
da fauna e da flora nativas; 
III. Integrar o corredor ecológico central da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro; 
IV. Assegurar a manutenção das nascentes e dos corpos hídricos que abastecem as cidades 
circunvizinhas; 
V. Estimular as atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa científica quando 
compatíveis com os demais objetivos do Parque. 

Municípios Abrangidos: Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva 
Jardim. 

Situação Fundiária: Áreas públicas e privadas em fase de regularização pelo Núcleo de 
Regularização do INEA. 

Superfície: 46.350 hectares Perímetro: 512 km 

Altitude: de 50 a 2316 m 
 

Coordenadas Geográficas: UTM (Datum SAD 69)  
(Extremos da UC) 
  Norte: 731596,87 / 7533668,78 S 
     Sul: 762885,66 / 7516937,81 S 
 Leste: 753554,92 / 7507792,24 S 
Oeste: 706952,41 / 7513050,29 S 

Solos: Os seguintes solos estão representados na área do PETP, cada um com algumas 
subdivisões: 
1) Latossolo vermelho-amarelo; 2) Cambissolo; 3) Neossolo e 4) Afloramentos rochosos. 

Clima: Pluviosidade superior a 2000 mm anuais e temperaturas médias variando entre 18 e 26º C no 
período mais quente e entre 10 a 18º C no período mais frio, ocasionalmente constatado 
temperaturas inferiores a 0º C. 

Vegetação: Floresta Ombrófila Densa Submontana, Montana, Alto Montana e Campos de Altitude. 

Fauna Típica: Onça-parda, jaguatirica, furão, lontra, muriqui, bugio, gavião-pega-macaco, macuco, 
inhambús, araponga, trinca-ferro, etc. 

Relevância: Preservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e seus recursos naturais, adoção de 
práticas sustentáveis no entorno e Educação Ambiental, e destaque para os mananciais hídricos 
para abastecimento. 

Bioma: Mata Atlântica 
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Plano de Manejo: Revisão do documento produzido pela FBCN (Plano de Manejo e Diretor - 2006) 
para o planejamento da Unidade: Adaptação ao escopo do Roteiro Metodológico para Elaboração de 
Planos de Manejo de Parques, Reservas e Estações Ecológicas da DIBAP/INEA (Fases 1+2), 
revisão do módulo de planejamento, projetos e monitoramento, e ainda, atualizações de ordem 
financeira. 

Principais Problemas: Propriedades particulares para desapropriação, ocupações irregulares, caça, 
extrativismo vegetal e incêndios florestais. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Educação Ambiental Informal com visitas orientadas na UC, e formal através de atendimento à rede 
escolar por meio de visitas e palestras nas escolas. 

Uso Público: Numerosas atividades de trilhas, banhos em rios e cachoeiras, visitas contemplativas e 
montanhismo. 

Fiscalização: Patrulhamento através do apoio da equipe de fiscalização do próprio INEA, orientada 
pela administração e periodicamente ações de fiscalização conjunta com outras UC’s pertencentes 
ao Mosaico Central Fluminense, IBAMA e Batalhão de Polícia Florestal do Meio Ambiente. 

Pesquisas: Desde sua criação têm mantido pesquisas nas áreas biológicas, geológicas e 
socioambientais. 

Cooperação Técnica e/ou Parcerias: 
1. REGUA (Reserva Ecológica do Guapiaçú); 
2. Circuito Turístico Teresópolis Friburgo (Terê-Fri); 
3. Espaço Compartilharte; 
4. Centro Universitário Serra dos Órgãos; 
5. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; 
6. Universidade Federal Fluminense - UFF; 
7. Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; 
8. CRT (Concessionária Rio Teresópolis - BR 116); 
9. Rota 116 (Concessionária Rio Friburgo - RJ116). 

Conselho Consultivo: Homologado em outubro de 2006 pela Portaria 176 de 14 de fevereiro de 
2006 e retificada pela portaria 270 de 19 de dezembro de 2008, a 2ª gestão do conselho foi 
empossada em 28/05/2009. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O VISITANTE 

Acesso Principal à Unidade: 
O acesso aos municípios e ao Parque se faz a partir da cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado, 
sendo que o acesso principal ao Parque se faz por meio da rodovia RJ-116, sentido norte, por onde 
se acessa o município de Cachoeiras de Macacu, seguindo pela mesma rodovia até se chegar ao 
bairro Boca do Mato, onde se avista placa sinalizadora com a entrada do Parque à direita de quem 
vem da sede do município. 

O que ver e fazer (atrações especiais) e época de visitação: 
Inicialmente possui 8 trilhas abertas ao público com diferentes graus de dificuldade, montanhismo, 
banhos de cachoeiras e contemplação de paisagens.  
Época mais recomendada para visitação: de abril a setembro. 
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Gastos anuais estimados na UC 

  2005 2006 2007 2008 2009* 

Estado - - - - - 

Projetos 70.600,00 110.873,00 8.478,00 - 1.212.000,00¹

Compensação 1.715.216,00  1.684.886,00 702.453,00 481.364,00 1.416.806,00

Total 1.785.816,00 1.906.632,00 710.931,00 481.364,00 2.628.806,00

Pesquisas realizadas na Unidade (quantidade) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Em andamento 0 2 3 9 8 

Concluídas 1 2 1 2 1 

Chefia da Unidade 

Nome: Theodoros Ilias Panagoulias 
Formação: Mestrado em Geociências 
Tempo no cargo: < 1 ano 
Data de nomeação:12/janeiro/.2009 
Vínculo com o INEA: Cargo em comissão (DAS-6) 
Contato:  21-94775910              
email: tpanagoulias@yahoo.com.br /  tpanagoulias@gmail.com 

Observações Gerais 

 (*) Previsão de gastos para o ano de 2009 
(1) Fonte: Projeto de Proteção à Mata Atlântica através de fundos do Banco KfW 

 

1.2 - ACESSO À UNIDADE 

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, todas elas pavimentadas e com grade 
fluxo de veículos.  

Estes trajetos são complementados por estradas municipais que dão acesso a áreas mais 
próximas ao Parque.  

Os acessos acontecem por via terrestre ao interior do Parque e se dão a partir de diversas 
rodovias, conforme detalhado a seguir. 
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• Guapimirim 

− Estrada da Caneca Fina, até o ponto de interrupção pelo portão da Fazenda Três 
Estrelas. 

− Estrada do Condomínio Parque da Caneca Fina, onde o próprio condomínio já possui 
terras parceladas e construções no interior do Parque. 

− Estrada para o Limoeiro, com acesso posterior pela estrada da Concórdia, que 
tangencia o Parque contornando o rio Iconha.  

• Teresópolis 

− Bairro Jacarandá, acesso em trecho de encostas ocupadas por comunidades carentes, 
seguindo no sentido do reservatório da CEDAE. 

− Saindo da BR-116, seguindo pela estrada Manoel Lebrão até um ponto onde a estrada 
é fechada por um portão da Fazenda das Estrelas. 

− Saindo da RJ-130, entra pelo bairro Albuquerque, posteriormente seguindo por uma 
estrada que margeia o rio da Prata, seguindo até as proximidades do reservatório da 
CEDAE, no interior do Parque.  

− Saindo da RJ-130, também pelo bairro Albuquerque, toma-se a estrada pavimentada 
ao longo do rio Varginha, seguindo por uma estrada de terra até a fazenda Varginha, 
próxima aos limites do Parque. 

− Saindo da RJ-130 segue-se pela estrada do Frade, de leito natural, contornando a 
Pedra do Frade, passando ao lado da Cachoeira de mesmo nome, seguindo até a 
proximidade da Pedra dos Três Picos. 

• Nova Friburgo 

− Saindo da RJ-130, segue pela estrada pavimentada que vai para Centenário, dobrando 
à direita logo depois de Centenário, por uma estrada de terra que segue na direção da 
Pedra dos Três Picos, seguindo por esta até o interior do Parque. 

− Continuando pela estrada municipal que passa pela localidade de Centenário, segue 
ao longo do Córrego São Lourenço até as proximidades da Capela São Lourenço, 
entrando à direita e seguindo nas proximidades do Córrego Fazenda São Lourenço até 
a Fazenda de mesmo nome. 

− A partir do centro da cidade acesso urbano para o Alto do Caledônia, por estrada 
pavimentada, porém muito íngreme, até a torre de controle de satélites da Petrobrás. 
Uma variante deste acesso chega até o Morro da TV onde se localizam torres de 
transmissão. 
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− Saindo da RJ-116, sobe ao lado do Hotel Garlipp, até a Fazenda São João podendo 
seguir por esta até um caminho que vai dar em Teodoro de Oliveira e por outro acesso 
atravessando o rio Macaé de Cima, já dentro do Parque, onde se localizam diversos 
sítios de recreio. 

• Silva Jardim 

− Possível acesso até o Parque a partir da RJ-140, seguindo por uma estrada em leito 
natural em paralelo ao rio Pirineus ou Crubixais, passando pela fazenda Novo 
Horizonte e seguindo até a Fazenda Bio Vert.  

• Cachoeiras de Macacu 

− Acesso a partir da RJ-116, pela estrada do Jequitibá, pavimentada em 
paralelepípedos, onde se localiza a Sede do PETP. 

− A partir da CMU-009, segue por uma estrada de leito natural pelo Vale do Estreito ao 
longo do rio de mesmo nome, onde se observa uma ocupação recente acelerada. 

− Continuando pela CMU-009, segue por uma estrada de leito natural até a Fazenda do 
Sertão, e daí por uma trilha até interior do Parque. 

No que se refere ao transporte aéreo, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e o 
Aeroporto Santos Dumont, ambos localizados na cidade do Rio de Janeiro, atendem 
plenamente as expectativas, de fluxos de visitantes nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao turismo no Parque. Dada a esta proximidade 
com o Rio de Janeiro, não existem aeroportos operando nos município onde se insere o 
Parque. 

As distâncias entre as principais capitais e o Parque: 

Cidade Distância aproximada (km)* 
Rio de Janeiro 113 
São Paulo 533 
Belo Horizonte 483 

(*) Distâncias percorrendo-se as menores estradas e rodovias asfaltadas, até a 
entrada principal do Parque em Cachoeiras de Macacu 

1.3 - LEGISLAÇÃO MAIS APLICADA AO PETP 

• Resolução CONAMA nº 013 de 6 de dezembro de 1990 sobre as áreas do entorno das 
unidades de conservação.     
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• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2.000, regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza, e dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 3.467 de 14 de setembro de 2000, dispõe sobre as sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro. 

• Decreto Estadual nº 31.343, de 5 de junho de 2002. 

• Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, regulamenta artigos da Lei 9.985 de 18 de 
julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades Conservação da 
Natureza - SNUC, e outras providências.  

• Portaria IEF/RJ, de 29/12/2004, que estabelece a regulamentação para autorização de 
pesquisa, nas unidades de conservação administradas pelo IEF/RJ. 

• Decreto Estadual 36.930, de 14/02/2005 que Institui a regulamentação para uso de 
imagens das unidades de conservação subordinadas ao IEF/RJ. 

• Portaria 176 de 14 de fevereiro de 2006 e retificada pela portaria 270 de 19 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo. 

• Decreto Estadual 39.172, de 24 de abril de 2006. Institui regulamentação para utilização 
das unidades de conservação subordinadas ao IEF/RJ. 

1.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SUPERPOSTAS OU NA ZA DO 
PETP 

1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

Decreto Federal 1.822 de 30/09/1939. 

2. Estação Ecológica Estadual do Paraíso 

Decreto Estadual 9.803 de 12/03/1987. 

3. APA Macaé de Cima 

Decreto Estadual 29.213 de 14/09/2001. 
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4. APA do Rio São João 

Decreto Estadual s/nº de 27/06/2002. 

5. APA dos Frades 

Lei Estadual 1.775. 

6. APA Flor de Jacarandá 

Decreto Estadual 8.280 de 23/07/1985. 

7. APA da Bacia do Rio Macacu 

Lei Estadual 4.018 de 5/12/2002. 

 

1.5 - ORIGEM DO NOME 

O nome da unidade se deve a história da exploração na região dos Três Picos, visitada desde 
a década de 20 por montanhistas. É um imponente conjunto de montanhas rochosas onde 
está localizado o ponto culminante de toda a Serra do Mar, no Estado do Rio de Janeiro, 
município de Nova Friburgo, com cerca de 2.350 metros de altitude. O lugar consagrou-se por 
concentrar o maior número de vias longas do país a partir dos anos 90, atraindo montanhistas 
de vários países, e hoje ressalta a vocação do Parque para o ecoturismo responsável.  
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MÓDULO 2 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 - CONTEXTO INTERNACIONAL 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 

As Reservas da Biosfera são áreas reconhecidas pelo Programa Man and Biosphere (MaB) 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como de 
importância mundial para conservação da biodiversidade e a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

O Programa MaB no Brasil é coordenado pela Comissão Brasileira do Programa Homem 
Biosfera (COBRAMaB) vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A Rede Mundial de 
Reservas da Biosfera da UNESCO inclui cerca de 500 Reservas em mais de 100 países. O 
Brasil possui sete Reservas da Biosfera: Mata Atlântica, Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia Central e Serra do Espinhaço, que formam a 
Rede Brasileira de Reservas da Biosfera, estando regulamentadas pelo SNUC, de acordo 
com o disposto no Capítulo VI desta Lei. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) foi criada em 1991 e atualmente abrange 35 
milhões de hectares em 15 dos 17 estados brasileiros do Domínio da Mata Atlântica. O 
sistema de gestão da RBMA é participativo e descentralizado através de Colegiados 
Regionais, Comitês Estaduais e Subcomitês que envolvem instituições governamentais e não-
governamentais de forma paritária. Conta com Postos Avançados e com o Instituto Amigos da 
RBMA, além de outras entidades associadas. 

O reconhecimento da Reserva da Biosfera no Estado do Rio de Janeiro se deu em duas 
fases. Em meados de 1991, três áreas protegidas de relevância nacional foram consideradas: 
os Parques Nacionais da Tijuca e da Serra dos Órgãos e a Reserva Biológica do Tinguá. Em 
novembro de 1992, na fase II da Reserva da Biosfera, o IEF propôs a ampliação da área 
abrangida pela Reserva da Biosfera para 42% do território fluminense, com uma área 
aproximada de 1.847.000 hectares. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de Decreto Estadual nº. 26.057, de 
14/03/2000, criou o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / RJ, que tem 
como função precípua implementar a Reserva, promovendo a conservação da biodiversidade 
no domínio da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados no Estado. O Comitê é 
paritário, composto por membros de organizações governamentais (incluindo o INEA) e da 
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sociedade civil, representativos dos trabalhos desenvolvidos para conservação e 
desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica no Estado (RBMA, 2003). 

2.2 - ACORDOS INTERNACIONAIS 

Cooperação Bilateral Brasil Alemanha 

Projeto de Proteção à Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro – PPMA-RJ 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
firmaram um Acordo1 que visa o intercâmbio técnico científico e financeiro com abrangência 
nacional que permite autonomias estaduais para estabelecimento de convênios de interesses 
dos Estados com as instituições alemãs. 

Assim, o Banco Alemão de Desenvolvimento - KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), através 
da Cooperação Bilateral Financeira Brasil-Alemanha, vem desenvolvendo diversos programas 
que visam à proteção dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no território brasileiro. 

O Projeto de Proteção à Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro – PPMA-RJ é o sexto 
projeto contemplado, unindo-se, desde abril de 2005, aos de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no esforço dos Governos Estaduais para a 
preservação do bioma Mata Atlântica. 

O PPMA-RJ tem como objetivos principais, as atividades nas áreas de (1) Implantação de 
unidades de conservação e seus entornos, (2) Prevenção e Controle de Incêndios Florestais 
no Estado, (3) Monitoramento e Controle e Fiscalização Florestal do Estado e (4) Estudos 
Adicionais, Planejamento e Capacitação. 

O Projeto inicial (1998) contemplava apenas cinco das unidades de conservação de Proteção 
Integral sob a tutela do IEF/RJ. Hoje, o PPMA-RJ desenvolve suas atividades nas catorze 
Unidades sob gestão da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA/RJ. 

2.3 - CONTEXTO FEDERAL 

A área do PETP está localizada na região Sudeste do Brasil, situado entre os paralelos 22°15’ 
e 22°30’, portanto na zona intertropical da região Centro-Norte fluminense abrangendo porção 
considerável da Serra do Mar e situando-se dentro do outrora imenso maciço florestal extra-
amazônico, caracterizado pelas formações de floresta tropical pluvial, que cobriam extensas 

                                                 

1 Decreto Federal Nº 2.579, de 6 de maio de 1998. 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 2-3
 

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

áreas desde o litoral até o interior e do Sul do Rio Grande do Sul até o Norte do Ceará, 
maciço florestal este conhecido em todo o mundo como "Mata Atlântica".  

A Serra do Mar é reconhecida pela imponência de seu relevo. As íngremes escarpas que 
bordejam o planalto sudeste são marcadas pela presença de picos montanhosos de extrema 
beleza e peculiaridade. A formação geológica-geomorfológica deste relevo garante ao Estado 
do Rio de Janeiro um cenário único no mundo e que ainda é ressaltado por remanescentes da 
Mata Atlântica, contrastando-se os tons de verde com os afloramentos rochosos. 

Os municípios onde o PETP está situado têm parte de suas superfícies contendo imponente 
cenário orográfico, na parte Central da Serra do Mar, onde se insere o PETP com relevo 
bastante escarpado e bastante afastado do litoral. 

A área de estudo para este Plano de Manejo abrangeu: 

[a] território efetivo do PETP, ou seja, a área demarcada como seu limite. Para esta área foi 
dada atenção especial, com levantamento de suas características principais e processos 
determinantes do clima; 

[b] áreas vizinhas ao PETP, dentro do raio de 10 km, determinadas legalmente como de seu 
entorno;  

[c] áreas consideradas como de amortecimento e que apresentam relação íntima com as 
características do próprio PETP; 

[d] áreas dos municípios da envoltória do Parque, entendendo que nelas estão localizadas as 
comunidades que mais seriam afetadas por alterações nas condições ambientais do 
PETP; 

[e] áreas da região Centro-Norte do estado do Rio de Janeiro, consideradas como área de 
abrangência das zonas climáticas em interação com a área de interesse direto e, portanto, 
com algum grau de influência, e ainda, por outro lado, com possibilidades de serem 
alteradas por mudanças de maior magnitude no PETP. 

2.4 - CONTEXTO ESTADUAL 

O PETP é o maior Parque Estadual do Rio de Janeiro, localizado num dos mais expressivos 
fragmentos da Mata Atlântica no centro do Estado, possuindo inestimável beleza cênica, com 
grande número de nascentes e rios, várias cachoeiras, encostas e cumes de montanhas, 
grande biodiversidade de flora e fauna e formações geológicas diversificadas. O PETP 
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abrange uma área de 46.350 hectares e agrega partes dos municípios de Teresópolis, 
Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim.  

Sua proximidade com a capital do Estado e o fato de estar inserida no coração de uma região 
de forte tradição turística, a coloca em situação estratégica. A variada topografia e a notável 
exuberância da Mata Atlântica, preservadas em grande parte do seu território, impõem a 
busca de alternativas de desenvolvimento que incorporem como princípio básico a 
preservação de seus recursos naturais. 

A implantação dessa maior Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral 
Estadual e a consolidação de seus propósitos trará, com certeza, benefícios indiretos para 
todos os municípios envolvidos - Cachoeiras de Macacu, Friburgo, Guapimirim, Silva Jardim e 
Teresópolis, como, também, para outros municípios do estado e de outros estados que nos 
fazem divisa. Aos habitantes, aos visitantes e aos turistas, serão dadas alternativas de lazer, 
oportunidades de trabalho e comportamentos de preservação ambiental que lhes propiciarão 
melhor qualidade de vida. 

2.5 - IMPLICAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Inicialmente efetuou-se um contato com as prefeituras dos cinco municípios, especialmente 
com os Secretários Municipais de Turismo, de Meio Ambiente, de Planejamento e Obras, para 
informar do trabalho que está sendo realizado e obter uma leitura local institucional sobre o 
projeto, bem como informações relevantes e a indicação de pessoas no município que 
estariam engajadas com a idéia de preservação e valorização do PETP.  

Em linhas gerais os interlocutores contatados nos municípios de Guapimirim, Teresópolis e 
Silva Jardim ainda estão buscando maiores informações sobre o PETP, seus limites, acessos 
e potencialidades. Assim, a oportunidade deste trabalho também lhes propiciará uma 
interação técnica com a equipe, o que certamente ampliará o seu conhecimento quanto à 
preservação ambiental e o uso sustentável do PETP. Nos contatos realizados ficou 
demonstrado grande interesse por obter mais informações e participar das discussões para o 
Plano de Manejo Diretor. 

Com relação aos municípios de Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, observa-se um maior 
conhecimento do projeto do PETP e um interesse em integrar as respectivas prefeituras a 
este projeto, entendendo a sua dimensão potencial de atratividade e sustentabilidade para a 
região.  
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Cachoeira de Macacu é a sede municipal mais próxima do PETP e demonstra um grande 
interesse na preservação do mesmo pelo potencial turístico que ele representa para o 
município.  

Nos municípios onde a produção agrícola é expressiva, vem sendo motivo de grande 
preocupação a contaminação dos recursos hídricos em função da utilização de agrotóxicos, já 
se tendo registro de extermínio de peixes em diversos rios da região, além de manifestação 
de doenças de pele, principalmente em crianças que se banham nestes rios. 

É comum e está sempre presente em todos os municípios uma preocupação com relação às 
ocupações irregulares nas encostas do entorno do PETP e também com o comprometimento 
dos corpos hídricos, na medida em que são utilizados como canais de esgotamento sanitário, 
com comprometimento, tanto para as áreas urbanas como para as áreas rurais. 



MÓDULO 3 - ANÁLISE REGIONAL 
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MÓDULO 3 – ANÁLISE REGIONAL 

3.1 - DESCRIÇÃO 

Cada município é apresentado com sua caracterização paisagística predominante que lhe 

garante alguma homogeneidade territorial, seguido de um diagnóstico dos usos e atividade 

atuais mais expressivos, predominantes ou conflitantes.  

GUAPIMIRIM 

Características paisagísticas 

Área essencialmente rural, constituída por pequenas elevações, e vales de rios que descem a 

serra, com paisagem urbana em meio às encostas ainda bem florestadas, com vista para as 

formações rochosas peculiares do próprio Parque e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

na sua vizinhança. 

Uso atual 

Área urbana e de expansão urbana com sítios de recreio, condomínios de lazer e loteamentos 

residenciais consolidados, com baixa densidade de ocupação e diversificado nível de renda. 

Ainda apresenta áreas bastante florestadas nas encostas dos morros, mesmo em áreas 

parceladas ou condomínios. 

Predominância de atividades agrícolas com pastagens nas áreas de cotas médias e áreas 

ainda florestadas nas áreas de cotas mais altas. Verifica-se ocupação típica de área de 

expansão urbana ao longo da Estrada da Caneca Fina. 

Acessos carroçáveis ao interior do Parque 

Seguir pela Estrada da Caneca Fina, em via não pavimentada, chegando até um portão 

fechado da Fazenda Três Estrelas, já próximo aos limites do Parque; pelo Condomínio da 

Serra da Caneca Fina, em estrada pavimentada, este já se estendendo para o interior da área 

do Parque. Outro acesso se dá pela Estrada da Concórdia, que tangencia o Parque e pela 

qual se acessa o Garrafão. 

TERESÓPOLIS 

Características paisagísticas 

Paisagem urbana com sítios de recreio, vista para a sede do município de Teresópolis e as 

encostas do Parque, com a presença próxima de exuberantes áreas florestadas ao longo da 
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rodovia, alternando com áreas de ocupação irregular nas encostas, inclusive em áreas de 

risco. 

Paisagem já bastante urbanizada nas proximidades da RJ-130, e mais rural no interior dos 

vales, com vista para as elevações de menor cota e para as encostas do Parque. 

Paisagem rural de grande extensão de onde se descortinam vistas magníficas das elevações 

e formações do parque, de grande expressão pelas suas altitudes e peculiaridades, como a 

Pedra do Frade, a Mulher de Pedra, a Serra do Fonseca e os Três Picos. 

Uso atual 

Áreas urbanas e de expansão urbana com casas de veraneio, sítios de recreio e condomínios 

de lazer de classe média alta, bem como loteamentos de baixa renda e ocupações irregulares 

das encostas junto ao perímetro do Parque. 

Áreas de sítios de recreio com bairros residenciais de média e baixa renda e equipamentos 

turísticos receptivos, meios de hospedagem, restaurantes e clubes, e fazendas nas áreas 

mais afastadas da RJ-130. 

Áreas de uso agrícola, com cultivo de hortaliças, em pequenas propriedades rurais e meios de 

hospedagem em uma área de características predominantemente rurais e alguns núcleos 

comerciais ao longo da rodovia. Registra-se também cultivo de eucalipto.  

Há na região a Fazenda Itatiba do século XIX, com uma usina de eletricidade do início do 

século XX. 

Acessos carroçáveis ao interior do Parque 

Estrada pavimentada que atravessa o bairro Meudon, em trecho de encosta densamente 

ocupado por comunidades carentes, seguindo pelo interior do Parque, por estrada de terra, 

que dá acesso a propriedades particulares no interior do Parque e ao reservatório de água e 

instalações da CEDAE. 

Entrando pelo bairro Albuquerque e seguindo por uma estrada que vai margeando o córrego 

da Prata, pavimentada até uma certa altura, e seguindo daí em diante por uma estrada de 

terra até as proximidades das instalações da CEDAE. 

Estrada pavimentada ao longo do rio da Varginha e depois por uma estrada de terra até a 

Fazenda Varginha e seguindo por esta até o interior do Parque.  
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Possível acesso pela área do Frade, em região com grande potencial paisagístico pelas 

formações rochosas exuberantes. 

NOVA FRIBURGO 

Características paisagísticas 

Paisagem rural de grande extensão de onde se descortinam vistas magníficas das elevações 

e formações do Parque, de grande expressão pelas suas altitudes e peculiaridades. 

Paisagem característica de área de expansão urbana, com bela perspectiva das formações no 

interior do Parque e arredores, e vegetação expressiva.  

Paisagem característica de área de sítios de veraneio junto à rodovia RJ -116, nas partes 

mais afastadas desta rodovia, vegetação exuberante com áreas muito florestadas e belas 

vistas dos Vales de Macaé de Cima, do rio Bonito e do rio das Flores. 

Uso atual 

Atividades agrícolas com plantio de hortaliças, sítios de recreio, meios de hospedagem e 

núcleos comerciais de apoio às atividades rurais. 

Área de expansão urbana com condomínios e loteamentos para rendas média e alta até os 

limites do Parque. 

Ocupações de baixa densidade com preservação expressiva das áreas florestadas, com sítios 

e fazendas de recreio, pequenos produtores rurais com agricultura de subsistência, hortaliças 

e plantas ornamentais, meios de hospedagem e pequenos e esparsos núcleos comerciais de 

apoio aos moradores e às atividades rurais remanescentes na região. Registra-se a presença 

de diversos sítios de recreio e pequenas propriedades agrícolas dentro dos limites do Parque. 

Acessos carroçáveis ao interior do Parque 

Estrada pavimentada que vai até Centenário e seguindo por uma estrada de terra na direção 

da Pedra dos Três Picos, onde está localizado o posto do IEF, seguindo por esta estrada até 

o interior do Parque. 

Estrada do Caledônia, onde se localizam torres de transmissão de telefonia e antena da 

Petrobras, no pico do Caledônia e no Morro da TV. 

Rodovia RJ-116, km 70 (Hotel Garlipp) e seguindo por estrada não pavimentada, passando 

pela Fazenda São João até a Fazenda Frísia. 
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Rodovia RJ-142 (Estrada Serramar) em vários pontos, destacando-se a entrada para 

Galdinópolis, e, no distrito de Lumiar, bairro Santa Luzia, a estrada para Toca da Onça, que 

tem continuidade para Macaé de Cima. 

SILVA JARDIM 

Características paisagísticas 

A região se constitui numa grande planície, com uma paisagem característica de área rural, 

de onde se tem belíssimas e as mais livres vistas da cadeia de montanhas, das formações do 

Parque e da exuberante vegetação da Mata Atlântica.  

Uso atual 

Uso predominantemente agrícola, onde a pecuária se destaca, havendo também cultivo de 

grama e hortaliças em grandes propriedades rurais. Esta região é a que apresenta os 

menores índices de urbanidade registrados em todo o entorno do Parque. Bons acessos, não 

pavimentados. 

Apresenta excelentes condições para se tornar uma das principais bases de apoio para 

visitação ao Parque, podendo se constituir numa alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da economia regional e municipal assim que o acesso ao interior do Parque, 

através da estrada que segue ao longo do rio Pirineus, seja institucionalizado e sejam 

permitidos os usos públicos no interior do Parque nesta região. 

Acessos carroçáveis ao interior do Parque 

Possível acesso ao interior do Parque, a partir da rodovia RJ-140, seguindo pela estrada de 

terra batida ao longo do rio Pirineus ou Crubixais, passando pela Fazenda Novo Horizonte. 

CACHOEIRAS DE MACACU 

Características paisagísticas 

Paisagem característica de área rural na base das encostas do Parque e da Serra da Botija 

que separa os municípios de Silva Jardim e Cachoeiras de Macacu, de onde se tem 

belíssimas vistas da cadeia de montanhas e das formações do Parque.  

Paisagem típica de área de expansão urbana ao longo de rodovia, de onde se tem uma visão 

privilegiada das montanhas que integram o Parque e seu entorno. Cachoeiras de Macacu é a 

sede de município mais próxima ao Parque. 
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Paisagem típica de área rural em planície, com vistas das montanhas e belas formações do 

Parque que envolvem esta planície.  

Uso atual 

A rodovia RJ-116 corta o Parque transversalmente ligando as sedes municipais de 

Cachoeiras de Macacu a Nova Friburgo, com ocupação em alguns trechos de suas áreas 

marginais por sítios de recreio, ocupações residenciais irregulares, templos, atividades 

comercias e um posto da CEDAE.  

Uso predominantemente agrícola, com ocupação esparsa nas áreas mais afastadas e 

expansão urbana e atividades comerciais nas proximidades da rodovia RJ-116 e, 

principalmente, nas vizinhanças do distrito de Japuíba.  

Uso predominantemente agrícola, como pecuária e cultivo de hortaliças, com alguns sítios de 

recreio e exploração de águas minerais (captação e engarrafamento), com pequenos núcleos 

urbanos e centros comerciais de apoio às atividades rurais ao longo das estradas sem 

pavimentação. Estradas com movimento de caminhões de transporte de água mineral. 

Vegetação bem preservada nas áreas de cotas mais altas. 

Área urbana e de expansão urbana com usos residencial e comercial ao longo da rodovia RJ-

116 e uso agrícola nas áreas mais afastadas da sede e da rodovia. Cobertura vegetal 

preservada nas cotas mais altas junto ao perímetro do Parque.  

Atuação relevante da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), conjunto de propriedades 

com mais de 6.000 ha, de proprietário particular apoiada com recurso internacional, sendo um 

dos principais parceiros do Parque. 

No caminho que vai para a Fazenda Sertão, nas proximidades da Fazenda Lagoinha, há uma 

pequena comunidade agrícola com 10 produtores. 

Na localidade denominada Estreito há um processo acelerado de ocupação, recente, com 

sítios de recreio e loteamentos em uma área muito próxima ao perímetro do Parque. 

Acessos carroçáveis ao interior do Parque 

Rodovia RJ-116, que corta o Parque transversalmente e entradas que saem desta, como o 

caminho que leva a sua Sede, onde se localiza também o Núcleo Jequitibá (árvore milenar de 

porte magnífico, importante atrativo do local). 

Hotel Fazenda Santo Amaro, captação da água mineral Cascataí e na localidade de Estreito. 
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3.2 - CARACTERÍSTICAS CULTURAIS 

Este documento apresenta um histórico geral da ocupação da área antes da chegada dos 

colonizadores europeus, uma caracterização do conjunto dos cinco municípios onde está 

inserido o PETP e na abordagem da história de cada município por ordem alfabética, 

apresentando assim a verdadeira história de toda uma região, iniciando pela do município de 

Cachoeiras de Macacu, por ter este, além do que, a maior área dentro do perímetro do PETP. 

Anteriormente à chegada dos Portugueses, toda a área do Rio de Janeiro era, segundo 

Angione Costa no seu livro "Arqueologia Brasileira”, habitada pelos Tupis, da nação Tamoios, 

que se confrontavam ao norte, na região de Campos, com a nação Goitacás (o que deu ao 

município de Campos o seu nome, Campos dos Goytacazes) e, ao sul, com a nação 

Tupinambá. Posteriormente, esta região foi ocupada pelos franceses e denominada França 

Antártica. Na área hoje delimitada como Cachoeiras de Macacu, após a expulsão dos 

franceses do Rio de Janeiro, começaram a ser concedidas no Recôncavo da Baía de 

Guanabara, sesmarias a homens de confiança das autoridades coloniais. O povoamento em 

breve faria germinar aglomerações que evoluiriam para povoados e vilas.  

Um desses povoados surgiu em terras da primitiva sesmaria de Miguel de Moura, Escrivão da 

Fazenda Real, de 1567, a qual foi posteriormente doada, em 1571, aos Jesuítas. Na verdade, 

a posse, demarcação e confirmação das terras do Macacu não se deu de forma tão pacífica 

quanto possa à primeira vista parecer. Desde sua doação a Miguel Moura, a definitiva 

ocupação só se concretizou após o término de uma luta que durou anos contra os indígenas 

daquela região.  

Os padres Jesuítas venderam uma parte das terras a Manoel Fernandes Ozouro que, em 

1612, construiu uma capela, sob a invocação de Santo Antônio, entre os rios Macacu e 

Cacerebu. Em 1647 confirmava-se a criação da freguesia de Santo Antônio de Casarabu (ou 

Cacerebu), e ao redor dela novos habitantes se aglomeraram.  

Em 5 de agosto de 1697, Santo Antônio de Casarabu é a primeira povoação do Recôncavo 

honrada com o título de Vila. Seu fundador, o Governador da Capitania do Rio de Janeiro, 

Capitão-General Artur de Sá e Menezes, acrescentou uma parte de seu nome à Vila, dando-

lhe o nome de Santo Antônio de Sá, tendo comparecido à cerimônia, quando foi 

confeccionado um documento.  

Santo Antônio de Sá sofreu diversas alterações em seu território, tendo várias de suas 

freguesias desmembradas para formação dos municípios de Magé, Itaboraí e Rio Bonito. 

Após esses desmembramentos, o território remanescente evoluiu até o atual município de 

Cachoeiras de Macacu.  
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A epidemia de febre palustre (febre Macacu) a partir de 1829 e o surgimento da ferrovia na 

região (princípios de 1860), fizeram com que a sede, a Vila de Santo Antônio de Sá, fosse 

transferida para a Vila de Sant’Ana em 6 de novembro de 1868.  

Em 29 de dezembro de 1875 a antiga Vila de Santo Antônio de Sá foi anexada ao município 

de Itaboraí e a parte remanescente, em 1 de outubro de 1877, teve sua denominação alterada 

para Sant'Ana de Macacu. Em 24 de novembro de 1894 foi criado o distrito do novo município.  

A denominação municipal seria alterada em 10 de dezembro de 1898 para Sant'Ana de 

Japuíba. Em 27 de dezembro de 1923 o distrito de Cachoeiras de Macacu passaria a ser sede 

do município de Sant'Ana de Japuíba, com a categoria de Vila, quando, finalmente, em 27 de 

dezembro de 1929, através da Lei 2.335 a Vila de Cachoeiras de Macacu foi elevada à 

categoria de Cidade, tendo sua denominação abrangido todo o território municipal. Sua 

padroeira é Nossa Senhora. 

Na área oriunda da sesmaria de Nossa Senhora d’ Ajuda de Aguapei-Mirim (1674), hoje 

delimitada como o município de Guapimirim originou-se um povoamento no recôncavo da 

Baía de Guanabara, então habitado pelos Tamoios. Seu nome reproduz o nome do rio que a 

banha, que vem da denominação indígena "aguapé-i-mirim", provavelmente significando rio 

Pequeno ou rio de Peixe Pequeno. 

Após concessões de sesmarias e a partir da expulsão dos invasores franceses, prevaleceu a 

religiosidade dos habitantes, conforme relata o livro "Memórias Históricas do Rio de Janeiro", 

escrito pelo Monsenhor José de Souza Azevedo Pizzarro de Araújo.  

No passar dos anos, a região esteve jurisdicionada para eclesiais, às freguesias de Santo 

Antônio de Sá, N. S. da Ajuda de Guapimirim e, administrativamente, à Vila de Sto. Antônio de 

Sá. Posteriormente ficou vinculada a Magé, como seu distrito, até a emancipação político-

administrativa, através de plebiscito em 25 de novembro de 1990, consolidado através da Lei 

nº 1.772, de 21 de dezembro de 1990, com instalação em 01/01/1993. A padroeira do 

município é Nossa Senhora da Conceição. 

Seu desenvolvimento, a partir da submissão a que foram submetidos os indígenas, baseou-se 

na agricultura de subsistência de feijão e de milho e pela economia do ciclo da cana-de-

açúcar e, depois, do café.  

O ramal ferroviário da Estrada de Ferro Teresópolis, teve uma estação local inaugurada em 

1926, o que se constituiu um dos fatores de desenvolvimento socioeconômico municipal. 

Situado no percurso entre o Rio de Janeiro e Teresópolis, Guapimirim cada vez mais vem se 

apresentando como uma boa alternativa para segundas residências na serra. 
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O município de Nova Friburgo, conhecido inicialmente como Morro Queimado (século XVIII), 

foi escolhido para a implantação de uma colônia de imigrantes suíços em 1818, com o 

estímulo de D. João VI. Em 1819, depois de difícil viagem em sete veleiros, chegaram os 

suíços, instalando-se na Fazenda do Morro Queimado. Em 1820 a colônia passou a chamar-

se Vila de Nova Friburgo, porque a maioria dos colonos provinha do Cantão de Fribourg, na 

Suíça.  

Em 1824 chegaram imigrantes alemães e, posteriormente, italianos, espanhóis, portugueses, 

libaneses e japoneses. Casamentos entre as famílias imigrantes deram continuidade à vida e 

ao desenvolvimento. 

A ferrovia chegou à região em 1873, estimulada pela cultura do café que tinha então em 

Cantagalo um centro importante. Em 1890, Nova Friburgo passou à categoria de Cidade, 

tornando-se conhecida pelo seu clima, suas belezas naturais, sua hospitalidade e sua 

tranquilidade, atraindo cada vez mais novos imigrantes.  

A chegada do trem e da eletricidade trouxe fábricas, comércio diversificado, progresso. Já no 

século XX instalaram-se grandes indústrias têxteis, colégios, grandes prédios, metalúrgicas, 

havendo desenvolvimento do mercado turístico, de cinema e teatros, e de esportes.  

A melhoria das estradas e da infraestrutura da cidade atraiu novos moradores e, assim, Nova 

Friburgo alcançou lugar de destaque no Estado. Hoje, a cidade que conseguiu um grande 

desenvolvimento da indústria e do comércio sem perder suas raízes culturais, tornou-se 

também um excelente pólo turístico e pode orgulhar-se da contribuição daqueles pioneiros 

que vieram de tão longe para construir uma cidade inigualável.  

O município de Silva Jardim era inicialmente conhecido como Capivari. Teve origem em Ipucá 

ou Sacra Família de Ipucá, situada à margem do Rio São João entre a Barra de São João e o 

antigo Indayassu, hoje a sede do município de Casimiro de Abreu.  

A pequena vila cresceu sendo sua principal ocupação a exploração de madeira e lavoura. No 

seu crescimento os moradores foram ocupando locais às margens do rio São João onde se 

formaram os povoados de Poço das Antas, Correntezas e Gaviões. Parte dos seus colonos 

seguiu o curso dos rios Capivari e Bacaxá, para o interior até às nascentes na Serra das 

Imbaúbas, formando os povoados de Juturnaíba e Capivari, por volta do século XVIII.  

As freguesias, nessa época, formavam-se em torno de uma igreja e quando a diocese da 

Sacra Família de Ipucá foi transferida para São João, deixou esse já desenvolvido povoado 

sem igreja. Foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Lapa de Capivari, em 9 de Outubro 

de 1801. Em 1841, com o constante desenvolvimento do povoado, foi criada a Vila de 
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Capivari com território desmembrado de Cabo Frio, tendo sido providenciada a construção de 

uma Câmara, cadeia pública e cemitério. A Câmara tinha a função das Prefeituras de hoje nas 

cidades. As terras para a fundação da cidade foram doadas por Luiz Gomes (provavelmente 

um fazendeiro) que hoje tem o seu nome relembrado na rua principal da cidade.  

A cidade viveu, desde seu começo, da lavoura, inicialmente de cana-de-açúcar e cereais e 

mais tarde da cultura de café que foi significativa para o desenvolvimento do município. 

Capivari possuía bons estabelecimentos comerciais, botica e movimento de porto à margem 

do rio São João. Além da exportação de madeira, havia a existência de minérios variados cuja 

extração fornecia bons lucros.  

A Estrada de Ferro Leopoldina chegou em 1881 e trouxe mais movimento ao município, 

deixando de ser apenas fluvial o meio de transporte utilizado. Quando da abolição da 

escravatura em 1888 e consequente falta de mão-de-obra deu-se um grave abandono das 

terras, com enorme queda da atividade da lavoura. Formou-se, nessa época, um povoado em 

Juturnaíba (local da grande lagoa) e outro em Aldeia Velha, formado por grupo de colonos 

suíços e alemães que tinham vindo inicialmente com o grupo de colonização de Nova 

Friburgo.  

No início do século XX, com suas férteis terras divididas entre pequenos lavradores, seus 

distritos tinham alcançado uma vida ativa e movimentada. O comércio era intenso e a vida 

social da cidade era variada e interessante. A cidade experimentou, na década de 20, um 

aumento de comércio extraordinário, principalmente em função do comércio de café e cereais. 

Como a situação econômico-financeira era boa a situação social também era e a cidade 

promovia muitas festas com bandas de música, serestas e festas folclóricas como o Dia de 

Reis.   

Nos anos 50 foram construídas estradas de rodagem entre os distritos e entre os municípios 

vizinhos. A construção da BR-101, que passa a 5 km da cidade, tornou a cidade acessível a 

visitantes e viajantes de muitas outras localidades. Foi feita, mais tarde, a barragem da Lagoa 

de Juturnaíba que abastece de água oito municípios, incluindo Niterói e São Gonçalo, e se 

procedeu ao saneamento do rio São João.  

O nome de Capivari foi trocado pelo de Silva Jardim, em 1943, em homenagem ao advogado 

e republicano Antônio da Silva Jardim, nascido na Vila de Capivari. Silva Jardim é hoje uma 

pequena e atraente localidade interiorana com sua bem cuidada pracinha central e com a vida 

calma que tanto atrai o visitante das cidades grandes. A padroeira do município é Nossa 

Senhora da Lapa. 
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O município de Teresópolis só teve seu povoamento quando da doação de uma sesmaria de 

José Rodrigues Gomes em 29/12/1724. A primeira descrição oficial de Teresópolis foi feita em 

1788 pelo Dr. Baltazar da Silva Lisboa, que em seu relato descrevia a serra e também a 

Cascata do Imbuí. Porém a região só se tornou conhecida a partir de 1821, quando George 

March adquiriu uma grande gleba e a transformou em uma fazenda modelar, com sede 

localizada onde atualmente se encontra o bairro do Alto. A fazenda denominava-se Santo 

Antônio ou Sant' Ana do Paquequer e acabou por gerar o primeiro povoado de maior 

importância ao longo do caminho que ligava a Corte à província das Gerais, desenvolvendo 

de maneira considerável a agricultura, pecuária e o veraneio da região. 

Lentamente, o povoado foi se desenvolvendo e passando à categoria de freguesia de Santo 

Antônio de Paquequer, em 1855. Somente em 6 de julho de 1891, através do Decreto de nº 

280 do então Governador Francisco Portela, a freguesia foi alçada à condição de município, 

passando a denominar-se Teresópolis, sendo desmembrado o seu território do município de 

Magé. A padroeira do município é Santa Teresinha. 

A denominação Teresópolis vem de "Cidade de Teresa", uma homenagem à Teresa Cristina, 

esposa de D. Pedro II, que no final do século XIX, encantou-se profundamente com as 

belezas naturais e clima da região serrana, onde em frequentes visitas e períodos de férias na 

região, descansava com a família.  

Ao contrário do que muitos pensam todo o crescimento, e posterior desenvolvimento deste 

pequeno núcleo, se verificou no sentido do norte para o sul, isto é, os comerciantes que 

vinham das Minas Gerais em direção ao porto da Estrela, nos fundos da Baía de Guanabara, 

visavam esta região como ponto estratégico de repouso. Só mais tarde, bem mais tarde, é 

que o fluxo foi alternado no sentido do sul para o norte, com o advento da ligação rodoviária 

do Rio a Teresópolis, em 1959.  

A ferrovia chegou à região em 1908, estimulando a partir de então o fluxo turístico ao 

município. Teresópolis, pela proximidade da capital, clima ameno e boa qualidade de vida, 

vem desde então, cada vez mais, sendo procurado como município para veraneio familiar, de 

residentes, principalmente, no Rio de Janeiro e Niterói. 

Até o presente momento não foram encontrados sítios arqueológicos, pré-históricos ou 

paleontológicos no perímetro do PETP. 

A Região Serrana é considerada uma das mais promissoras do Estado, em virtude de sua 

localização e nível cultural. Os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo estão 

incluídos entre os municípios mais dinâmicos do Estado. Esses municípios promovem 

frequentemente diversas feiras (informática, produtores rurais, desfiles de modas, etc.). 
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Os recursos ambientais, o aspecto climático e o setor gastronômico contribuem para um bom 

fluxo de turistas durante todo o ano.  

Há na região, também, inúmeras atrações turísticas e culturais, como o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, em Teresópolis; prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, como o Solar da Baronesa, o Solar do Barão da Lagoa Dourada e 

o Ayrizes, na cidade de Campos dos Goytacazes, mais ao norte do Estado.  

Todos são herança dos tempos do Brasil-Colônia, quando a economia do café e 

agroaçucareira trazia à região luxo e riqueza. Nessas regiões podem ser visitados, também, 

monumentos históricos, museus, associações culturais, associações desportivas, antigas 

igrejas, casas de fazendas, dentre outros.   

Especificamente, todos os cinco municípios com território no PETP possuem diversos 

atributos históricos e naturais que atraem sistematicamente os turistas de municípios vizinhos 

e de outros estados para seu conhecimento e visitação. São relacionados, a seguir, os mais 

importantes encontrados em cada município. 

Cachoeiras de Macacu 

O município de Cachoeiras de Macacu se expande por uma extensa área de baixada até a 

cumeada da Serra dos Órgãos. O município possui 35% do seu território coberto por Mata 

Atlântica, concentrados nas áreas de encostas, por onde descem rios e riachos de águas 

cristalinas, que formam diversas cachoeiras e corredeiras, num cenário natural de rara beleza. 

Estes rios são o Macacu e o Guapimirim com seus afluentes.  

É neste município onde está localizada a maior parcela das áreas do PETP , na porção mais 

preservada do município, em áreas de topografia acidentada e com maiores altitudes e 

vegetação expressiva. 

O município recebe cerca de 3.000 pessoas, excursionistas, nos fins de semana para banho 

de rio, provenientes de Nova Friburgo e São Gonçalo. O município está buscando uma 

política que recepcione, organize e distribua estes excursionistas. Nas localidades de Valério 

e Boa Vista já foram instalados alguns equipamentos para atendimento aos excursionistas: 

banheiros, brinquedos infantis e cantina. 

O município possui uma rede de serviços turísticos ainda pouco expressiva, considerando-se 

a potencialidade dos atrativos do seu território. 

Nas áreas de sítios de recreio, localizadas na subida da serra, no caminho para Nova 

Friburgo, é onde se concentra a maior parte dos meios de hospedagem do município, e 
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também o contingente expressivo de segundas residências, caracterizando a região como um 

destino de fluxo de visitantes de veraneio, localizado a menos de duas horas de viagem da 

capital do estado. 

Cachoeiras possui ainda, alguns exemplares arquitetônicos remanescente da sua rica história, 

entre os quais se destaca a igreja matriz de Sant`Ana de Japuíba, no distrito de mesmo nome, 

que já foi sede do município, no final do século XIX e início do século XX. 

O município apresenta segundo dados do Censo Turístico da Central de Informações 

Turísticas da TURISRIO, uma oferta hoteleira de 21 meios de hospedagem, totalizando 413 

unidades habitacionais, com 1.547 leitos distribuídos em 17 quartos, 374 apartamentos e 22 

chalés. De acordo com publicação do IBGE, a grande maioria destes equipamentos é de 

hotéis e hotéis de lazer. 

Com relação aos demais serviços turísticos no município registra-se, de acordo com os dados 

do cadastro do Ministério do Turismo, uma agência de viagens e turismo. Com relação aos 

meios de hospedagem, dos 21 equipamentos identificados pelo Censo Turístico da 

TURISRIO, somente 1 é cadastrado no Ministério do Turismo. 

Atrativos Naturais 

No que se refere ao relevo destacam-se: 

- a Pedra do Colégio, principal cartão postal da cidade, que oferece vista panorâmica da 

Serra dos Órgãos; onde foi realizado um dos primeiros campeonatos de vôo livre do 

Brasil, em 1980;  

- a  Pedra do Oratório com 1.200 m de altura, muito utilizada para caminhadas e escaladas; 

a Pedra do Corcovado / Pedra da Visão, ponto culminante do município com 1.700 m de 

altura, que oferece vista panorâmica da Baixada Fluminense e de parte da Região dos 

Lagos;  

- o Pico Ninho dos Pássaros, que possui uma rampa natural e outra escavada que 

permitem o vôo livre e o parapente;  

- a Serra de Sant´Ana, formação rochosa com 1.400 m de altitude que é utilizada para a 

prática de montanhismo;   

- -a Serra Boa Vista, formação montanhosa com 781 m de altura, propícia para a prática de 

montanhismo e caminhadas; e  

- a Serra dos Órgãos, com altitudes que oscilam entre 800 e 2.200 m. 
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Dentre as cachoeiras destaca-se a Grande Cachoeira com 150 m de altura; a Cachoeira Sete 

Quedas com 35 m, propícia ao canyoning; a Cachoeira Tenebroso com 15 m de altura; a 

Cachoeira Três Desejos com 70 m de altura; a Cachoeira de São Joaquim, com queda de 4 m 

de altura, formando piscina natural; a Cachoeira Santo Amaro, com queda de 70 m de altura 

formando piscinas e escorregas naturais; o Poço do Anil; o Poço das Três Pedras; o Poço das 

Andorinhas; o Poço do Tanque Grande; o Poço da Samambaia e o Poço do Tenebroso. 

Atrativos Culturais 

A sede da Fazenda do Carmo, onde existia o convento da Ordem das Carmelitas, cuja capela 

tem registros históricos de 1794; a antiga RFFSA com o terceiro percurso mais antigo do 

Brasil; as ruínas da Igreja de São José da Boa Morte, construção de 1612; as ruínas da Igreja 

da Santíssima Trindade, construção de 1737; a Igreja de Sant`Ana de Japuíba, construção de 

1646, feita pelos jesuítas. 

Festas Municipais 

Aniversário do município em 15 de maio; Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição 

em 8 de dezembro; Festa de Sant´Ana do Japuíba, em julho; Festa de Nossa Senhora de 

Fátima em maio; Festa de Santo Antônio em 13 de junho; Festa de São Jorge em abril; Festa 

de São João em 24 de junho; Exposição Agropecuária de Cachoeiras em agosto e Festival da 

Canção “Canta Cachoeiras”, em novembro. 

Guapimirim 

O município de Guapimirim, cuja sede se situa no sopé da Serra dos Órgãos, a menos de 

uma hora de viagem do Rio de Janeiro, apresenta um desenvolvimento ainda incipiente no 

que se refere à oferta de serviços turísticos. Os fluxos de visitantes ao município ainda são, 

predominantemente, de veranistas, em função da grande concentração de segundas 

residências no município localizadas, principalmente, em condomínios horizontais nas áreas 

onde se inicia a subida da serra. 

Um dos maiores símbolos naturais de toda a região, a peculiar formação rochosa denominada 

Dedo de Deus, localizava-se em seu território, onde também está a subsede do Parque 

Nacional de Serra dos Órgãos, com a exuberância da vegetação da Mata Atlântica e de rios e 

diversas cachoeiras de águas cristalinas que descem pelos vales de topografia acidentada. 

No interior do Parque Nacional da Serra dos Órgãos está localizado o Museu Von Martius, 

num belo exemplar da arquitetura rural, envolvido em um cenário natural de rara beleza. 

Destaca-se ainda no município, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, localizado na 

Estação Ecológica do Paraíso.  
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O município apresenta segundo dados do Censo Turístico da Central de Informações 

Turísticas da TURISRIO, uma oferta hoteleira de 9 meios de hospedagem, totalizando 151 

unidades habitacionais, com 439 leitos distribuídos em 144 apartamentos e 7 suítes. Segundo 

dados do IBGE, predominam neste conjunto de meios de hospedagem os hotéis e hotéis de 

lazer e, em menor escala, os hotéis fazenda. 

Com relação aos demais serviços turísticos no município, registra-se de acordo com os dados 

do cadastro do Ministério do Turismo uma transportadora turística e uma empresa 

organizadora de eventos. Com relação aos meios de hospedagem, dos 9 equipamentos 

identificados pelo Censo Turístico da TURISRIO, somente 2 são cadastrados no Ministério do 

Turismo. 

Atrativos Naturais 

Em terras de Guapimirim encontram-se encantadoras belezas naturais e recantos 

merecedores de atenções. Encontra-se aí o bloco rochoso, em forma de picos característicos 

com os nomes de "Dedo de Deus e Verruga do Frade". Apresenta as seguintes formações 

rochosas: Serra da Caneca Fina, que abriga diversas cachoeiras, casas e sítios, além de 

camping; Serra dos Órgãos com vegetação típica de montanha e picos rochosos que oscilam 

de 800 a 1.000 m de altitude; o famoso Dedo de Deus com 1.692 m de altitude, o símbolo do 

montanhismo nacional; a Pedra da Cruz com 2.230 m de altitude e o Vale das Pedrinhas, área 

que abriga sítio arqueológico formado por sambaquis com cerca de 8.000 anos. 

Ainda quanto às cachoeiras destacamos: cachoeira do Soberbo, queda do rio Soberbo, com 

4 m de altura, situada na subsede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos; Poço Verde, 

piscina natural com águas verdes também no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Poço 

do Padre. 

Atrativos Culturais 

Entres os principais atrativos culturais do município destacam-se: a Fazenda do Segredo, uma 

construção do Século XVIII, cuja sede oferece vista panorâmica da Serra dos Órgãos; a 

Fazenda Barreiras, construção do século XIX, que localiza-se na subsede do Parque 

Nacional, atualmente abriga o Museu Von Martius, museu de história natural que presta 

homenagem ao botânico que ali ficou hospedado quando em sua expedição científica ao 

Brasil; a Estação da Estrada de Ferro, construída em 1926, em funcionamento; a Capela 

Nossa Senhora da Conceição, construída em 1713, arquitetura típica da zona rural fluminense 

da época, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e a Capela Santa Ana, do século XVIII. 
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Festas Municipais 

Festa de aniversário do município, no dia 25 de novembro; Festa da Padroeira Nossa 

Senhora da Ajuda, no dia 15 de agosto; Concurso de Bandas e Fanfarras, em junho; Feira de 

Negócios, Cultura e Turismo, em novembro. 

Nova Friburgo 

Nova Friburgo é um dos mais tradicionais destinos turísticos e de veraneio do estado do Rio 

de Janeiro. Além de possuir clima ameno, com temperatura média anual de 18 graus, possui 

infraestrutura turística com bons hotéis e restaurantes, especialmente aqueles especializados 

em comida suíça e alemã. Desde a segunda metade do século XX o turismo vem se 

desenvolvendo e hoje conta com a segunda rede hoteleira da Região Turística da Serra Verde 

Imperial e a primeira dos cinco municípios que integram a área do PETP. 

A sede do município ainda guarda alguns exemplares da arquitetura típica dos seus 

colonizadores, suíços e alemães, em meio a um cenário onde se destacam uma topografia 

com formações rochosas de grande valor paisagístico, tais como o Pico da Caledônia, o 

Morro da Cruz, a Pedra do Imperador a Pedra das Três Catarinas e o fabuloso conjunto dos 

Três Picos que deu nome ao Parque. 

Um dos destaques no que se refere ao patrimônio natural e construído na sede do município é 

o Parque São Clemente, com seu belo chalé, que já foi a residência do Barão de Nova 

Friburgo. Também é digno de nota o antigo pavilhão de caça do mesmo barão, onde hoje está 

instalada uma representação da Marinha do Brasil. 

Também merece destaque a localidade de Lumiar, localizada na estrada que liga a região da 

serra ao litoral. Lumiar se desenvolveu de um pequeno povoado, descoberto por artistas e 

esotéricos, tornando-se hoje um importante pólo turístico regional, com uma cultura 

relacionada à meditação e ao esoterismo. A exuberância da vegetação e a proximidade do rio 

Macaé formam a paisagem e o local propícios para o turismo ecológico e para esportes super-

radicais como a canoagem e o montanhismo. Outro ponto forte de Lumiar e Mury são seus 

forrós. Apesar do clima frio, nos forrós de Mury as noites costumam ser quentíssimas.  

Conforme já citado, um roteiro que tem se desenvolvido nos últimos anos e que se constitui 

num elemento de forte atração de fluxos turísticos é a estrada Teresópolis/Friburgo, a RJ-130, 

que contorna o perímetro do PETP pela sua face voltada para o norte. Ao longo dos 68 km 

desta rodovia vêm se instalando equipamentos turísticos de qualidade que a consolidam 

como um importante roteiro turístico estadual. Entre os atrativos ao longo da estrada 
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destacam-se o Horto Florestal Conquista; o IBELGA – Centro de Formação Rural, a Queijaria 

Escola e o Jardim do Nêgo. 

Outra referência para o turismo municipal é o Parque das Furnas do Catete, hoje sob a 

administração do município, onde está localizada a formação rochosa denominada Pedra do 

Cão Sentado, que é o símbolo do município. 

O município possui segundo dados do Censo Turístico da Central de Informações Turísticas 

da TURISRIO, a maior rede hoteleira da região e dos cinco municípios analisados, com uma 

oferta hoteleira de 120 meios de hospedagem, totalizando 1.660 unidades habitacionais com 

4.026 leitos distribuídos em 102 quartos, 1.294 apartamentos, 61 suítes e 203 chalés. De 

acordo com os dados do IBGE, a grande predominância destes meios de hospedagem é de 

pousadas e de hotéis e hotéis de lazer. 

Com relação aos demais serviços turísticos no município registra-se, de acordo com os dados 

do cadastro do Ministério do Turismo, 11 agências de viagens e turismo, 5 empresas 

transportadoras turísticas e 1 empresa organizadora de eventos. Com relação aos meios de 

hospedagem, dos 120 equipamentos identificados pelo Censo Turístico da TURISRIO, 

somente 33 são cadastrados no Ministério do Turismo. 

Atrativos Naturais 

Em Nova Friburgo, a Serra do Mar possui diversos picos, que além de oferecerem bela 

paisagem, são palco do turismo ecológico e de aventura. Destacam-se o Pico da Caledônia, 

segundo maior pico do Estado, com 2.310m de altitude; o Vale das Torres de TV, com 

1.600 m de altitude; o Morro da Cruz, com 1.200 m de altitude; a Pedra do Imperador, com 

uma altitude de 1.380 m; a Pedra das Três Catarinas; o Morro da Cascata e a Pedra do 

Garrafão. Destaca-se ainda a Pedra do Cão Sentado, com 1.111 m, a Pedra Riscada e a 

Pedra de Três Picos da Salina, formação rochosa que apresenta três elevações em forma de 

pirâmides, tendo a mais alta 2.310 m, no PETP, onde se pratica o montanhismo. 

Dentre as cachoeiras identificam-se: a Cachoeira Véu de Noiva e Cachoeira das Gravatinhas, 

criadas pela existência de usina geradora da CENF, tendo uma altura de 90 m; Cascata Pinel 

/ Cascata Santa Isabel, formada pelo rio Grande, com uma altura total entre 30 m e 40 m e 

grande volume d’água; Cachoeira das Andorinhas, localizada no rio Macaé; Cachoeira Toca 

da Onça, que faz parte do rio Bonito; Cachoeira Indiana Jones, queda do córrego Boa 

esperança; Cachoeira São José, queda do Córrego Gruta Vermelha, com ducha forte; 

Cachoeira dos Thruler; Cachoeira Cascatinha, Três Cachoeiras / Prainha.  
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Realçam-se ainda o Poço Feio, no rio Macaé, com 600 m de área, localizado na rodovia Nova 

Friburgo / Casimiro de Abreu e o Poço do Alemão / Encontro dos Rios, que é o local de 

encontro do rio Bonito, que deságua encachoeirado sobre o rio Macaé. 

Atrativos Culturais 

Chalé da Família Valentim Santana, construído no século XIX; Chalé do Conselheiro Julius 

Arp, construído em 1910; Colégio Anchieta, em estilo neoclássico, construído entre 1879 e 

1887; conjunto da Estação Ferroviária Riograndina, construção do século XIX; Parque São 

Clemente, construído no século XIX para servir de residência do Barão de Nova Friburgo, hoje 

pertencente ao Nova Friburgo Country Club, possui lagos, ilhas, pontes e está localizado no 

centro; Prédio da Legião Brasileira de Assistência, construção em estilo eclético de 1891; 

Antiquário do Cônego, construção do século XVIII, situa-se na antiga sede da Fazenda do 

Cônego; Prédio da Câmara Municipal / Centro de Artes, construção do século XIX; Prédio da 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, construção de 1935; Casa de Lumiar, construída em 

1888; Capela de Santo Antônio, de 1879; Catedral de São João Batista, de 1861; Mitra 

Diocesana de Friburgo, do século XIX; Jardim do Nego, propriedade do artista Geraldo 

Simplício, o Nego, que faz esculturas de figuras humanas e animais. 

Principais Festas Municipais 

Aniversário da cidade no dia 16 de maio; Festival das Colônias Húngara e Austríaca na 

primeira quinzena de março; Festa da Colônia Japonesa em 29 de abril; Fribourg Festival, em 

maio; Festa da Colônia Italiana, na primeira quinzena de julho; Festa da Colônia Suíça em 

agosto; Festa da Colônia Alemã em setembro; Festa da Colônia Portuguesa em julho; Festa 

da Colônia Espanhola em outubro e Festa da Colônia Libanesa em novembro. 

Silva Jardim 

O município de Silva Jardim possui uma grande extensão de áreas de baixadas, que se 

estendem até a Serra dos Órgãos, chegando o limite do município até a linha de cumeada 

desta serra, nas proximidades de Pedra do Faraó, com 1.719 m de altitude. 

O município não tem uma forte tradição turística, sendo recente o desenvolvimento desta 

atividade, principalmente nas áreas das encostas da Serra do Mar, onde ainda resiste uma 

massa expressiva de vegetação de Mata Atlântica, com diversos rios e cachoeiras em 

cenários magníficos. É nesta área onde se localiza a maior parte dos meios de hospedagem 

do município e um número significativo de segundas residências relacionadas ao veraneio, e 

onde há uma grande potencialidade para o desenvolvimento dos segmentos do ecoturismo e 

do turismo rural. 
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Uma UC de destaque e que se constitui numa referência para o município é a Reserva 

Biológica do Poço das Antas, que abriga muitas espécies de animais ameaçados de extinção, 

particularmente o mico-leão-dourado, protegido e em franca reprodução. Dadas às 

características especificas deste tipo de Unidade de Conservação só pode receber visitas 

programadas e com função de estudos e pesquisa, o que impõe limitação a sua utilização, de 

forma direta, como atrativo turístico.  

Também merece destaque a Lagoa de Juturnaíba, ampliada por uma barragem no rio São 

João, e que abastece os municípios da Região Turística da Costa do Sol. O grande espelho 

d`água da lagoa e seu entorno compõem um cenário que, se bem explorado, pode apresentar 

potencialidade para o desenvolvimento de um turismo de caráter regional no município, 

constituindo mais um tipo de atrativo específico e próximo, ao mesmo tempo, do litoral e das 

encostas da Serra dos Órgãos onde está localizado o PETP.  

O município possui segundo dados do Censo Turístico da Central de Informações Turísticas 

da TURISRIO, uma oferta hoteleira de 10 meios de hospedagem, totalizando 108 unidades 

habitacionais com 423 leitos distribuídos em 10 quartos, 92 apartamentos, 4 suítes e 2 chalés. 

Segundo dados do IBGE a predominância destes meios de hospedagem é de hotéis fazenda. 

Não há registros de outros serviços turísticos no município, de acordo com os dados do 

cadastro do Ministério do Turismo. Com relação aos meios de hospedagem, dos 21 

equipamentos identificados pelo Censo Turístico da TURISRIO, nenhum é cadastrado no 

Ministério do Turismo. 

Atrativos Naturais 

Destacam-se como atrativos naturais a Gruta Santa Edwiges / Biquinha, com fonte de água 

potável e uma área de lazer; a Serra de Sant´Ana, formação montanhosa com 1.400 m de 

altura, nela encontram-se a nascente do rio Boa Vista e a Pedra da Visão / Pedra do 

Corcovado, sendo utilizada para a prática de montanhismo. 

Destacam-se ainda a Cachoeira das Andorinhas, queda d’água com 15 m de altura, que 

abriga uma grande ducha natural e uma piscina com ótimas condições de banho, e a 

Cachoeira Salto D’água. 

A Lagoa de Juturnaíba pode oferecer muitas oportunidades de esportes náuticos, além de ter 

a sua volta simpáticos bares e restaurantes onde o visitante pode passar um bom dia 

descansando e apreciando a bela natureza a sua volta. É um local também para boas 

pescarias. 
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Atrativos Culturais 

Praça Amaral Peixoto; Matriz de Nossa Senhora da Lapa; Igreja Batista do Calvário; Capela 

de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1834, em estilo neoclássico; Santuário da 

Vida Silvestre da Fazenda Bom Retiro, pioneira na reintrodução de um grupo de micos leão 

dourado em propriedades particulares. O município oferece ainda, acima de 200 m de altitude, 

trilhas para caminhadas na floresta, cachoeiras, banhos de rio de vida de fazenda. 

Principais Festas Municipais 

Aniversário da cidade em 8 de maio; Folia de Reis em janeiro; Festa de Santo Amaro em 13 

de junho; Festa de Santana no dia 26 de julho; Festa da Padroeira Nossa Senhora da Lapa 

em 28 de setembro; Exposição agropecuária em agosto e travessia da Lagoa de Juturnaíba 

em setembro. 

Teresópolis 

O turismo no município tem grande destaque, favorecido pelo clima de montanha, com uma 

temperatura média anual de 17 graus, as belas paisagens, a proximidade à cidade do Rio de 

Janeiro, e a sua localização no vale dos gourmets. Há todos os finais de semana e feriados a 

Feirarte, na Praça do Alto, que tem como objetivo divulgar e comercializar o trabalho dos 

artesãos e artistas populares do município e que se constitui foco de grande animação e 

atratividade. 

Além da paisagem e do clima excepcional, a uma distância de uma hora de viagem do Rio de 

Janeiro, Teresópolis é tradicionalmente o local de concentração da Seleção Brasileira de 

Futebol, junto à Granja Comari, o que se constitui em um fator extra de atração de visitantes 

ao município. 

A tradição no desenvolvimento da atividade turística no município consolidou a oferta de uma 

hotelaria e uma rede de restaurantes diversificada e harmonizada com a paisagem e com o 

clima serrano que, aliada à proximidade com a capital do Estado, fez de Teresópolis um pólo 

de veraneio muito apreciado.  

Um roteiro que tem se desenvolvido nos últimos anos e que se constitui num elemento de 

forte atração de fluxos turísticos é a estrada Teresópolis / Friburgo, a RJ-130, que contorna o 

perímetro do PETP pela sua face voltada para o norte. Ao longo dos 68 km desta rodovia vêm 

se instalado equipamentos turísticos de qualidade que a consolidam como um importante 

roteiro turístico estadual. Entre os atrativos ao longo da rodovia destacam-se o Centro 

Interescolar de Agropecuária José Francisco Lippi e refúgio Nossa senhora das Graças / 

Escola Básica de Hotelaria. 
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O município apresenta segundo dados do Censo Turístico da Central de Informações 

Turísticas da TURISRIO uma oferta hoteleira de 68 meios de hospedagem, totalizando 1.310 

unidades habitacionais com 3.687 leitos distribuídos em 148 quartos, 949 apartamentos, 98 

suítes e 115 chalés. De acordo com publicação do IBGE, a predominância de meios de 

hospedagem no município é de hotéis, hotéis de lazer e hotéis fazenda. 

Com relação aos demais serviços turísticos o município de Teresópolis registra, de acordo 

com os dados do cadastro do Ministério do Turismo, 06 empresas prestando serviços de 

agências de viagens e turismo e 03 empresas transportadoras turísticas. Com relação aos 

meios de hospedagem, dos 68 equipamentos identificados pelo Censo Turístico da 

TURISRIO, somente 19 são cadastrados no Ministério do Turismo. 

Atrativos Naturais 

Entre suas principais atrações, destacam-se o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com 

10.000 hectares de área e o PETP.  

Identificam-se aqui algumas das principais formações rochosas marcantes na paisagem 

municipal da Serra dos Órgãos, com altitudes que oscilam entre 800 e 2.200 m: a Colina com 

Mirantes, com 1.054 m de altitude; Castelos do Açu / Pedra do Açu, com 2.245 m de altitude; 

Pedra Santo Antônio Mirim, com altitude de 1.100 m; Mulher de Pedra, com 2.040 m de 

altitude; e Pedra do Sino, com 2.263 m. 

Dentre as cachoeiras foram identificadas a Cachoeira dos Frades, no rio dos Frades, uma 

queda d’água de 10 m de altura, formando uma piscina de 120 m2, propícia para banhos, 

localizada no km 19, Rodovia Teresópolis / Friburgo; a Cascata do Imbuí, uma queda de 

20 m, no rio Paquequer, localizada no bairro da Posse; a Cascata dos Amores, queda em 

forma de escorrega do rio Paquequer; localizada no Alto, a 5 km do centro; Cascata do 

Fischer, uma queda de 20 m do rio Paquequer, localizada no bairro Prata, na BR-116, e 

Cascata Sloper, dois pequenos saltos seguidos, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 

Atrativos Culturais 

Prédio do Carmelo do Espírito Santo, construção do século XIX, com o objetivo de ser o 

quartel da força policial da cidade; Colégio Estadual Euclides da Cunha, construído em estilo 

francês, em 1918; Colégio Estadual Higino da Silveira, construção em estilo neoclássico, de 

1923; Escola Municipal Ginda Block, construção moderna, projeto de Oscar Niemeyer; 

Montebello Medieval, construção inspirada nos castelos da época do feudalismo; Paço 

Municipal / Palácio Teresa Cristina, construção em estilo colonial, de 1927, onde funciona a 

Prefeitura Municipal; Palacete Granado, construído em 1913, em estilo francês para 
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residência do Sr. Antônio Coxito Granado, imigrante português, dono da Drogaria Granado, 

que hoje é a sede cultural do SESC; Matriz de Santa Teresa, construção de 1927, em estilo 

gótico; Matriz de Santo Antônio do Paquequer, construída em 1880; Igreja de São Pedro. 

Principais Festas Municipais 

Aniversário da cidade no dia 6 de julho; Festival de Inverno em julho; Exposição Agropecuária 

na primeira quinzena de julho; Festa do Produtor Rural em setembro; Festa de Santa 

Teresinha, padroeira da cidade, no dia 15 de outubro; 

3.3 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

Cachoeiras de Macacu 

O município abrigava, em 2000, uma população de 48.543 habitantes, o que significa mais de 

7% da Região das Baixadas Litorâneas, com densidade demográfica de 53 hab/km2, 

enquanto a região possui 111 hab/km2. Possuía 101 homens para cada 100 mulheres. Sua 

população estimada, em 2003, era de 51.111 habitantes. Sua taxa média geométrica de 

crescimento demográfico foi de mais de 2% ao ano, para o período 1991/2000, contra cerca 

de 4% para aquela região e de 1,3% para todo o Estado. O município possui 35.927 eleitores 

(70% de sua população). 

A distribuição populacional por distrito, em 2000, apresentava-se da seguinte forma: Cachoei-

ras de Macacu com 19.183 habitantes; Japuíba com 22.883 habitantes e Subaio com 6.477 

habitantes. O município possuía, no ano de 2000, um total de 18.622 domicílios, dos quais 

4.660 estavam na categoria de não ocupados. O censo aponta que 44% destes últimos têm 

uso ocasional, o que revela o perfil turístico do município relacionado a atividades de veraneio. 

Cachoeiras de Macacu possuía 1.660 pessoas habitando em domicílios subnormais, no ano 

de 2000, apresentando a seguinte distribuição populacional de acordo com a qualidade do 

domicílio, para algumas categorias escolhidas: 

Quadro 3-1: Distribuição da população por qualidade de domicílio para Cachoeiras de Macacu 

Discriminação 1991 2000 Variação 

Pessoas que habitam prédios e terrenos próprios e quitados 52,40% 62,00% 18,3% 

Pessoas que habitam domicílios subnormais 0,51% 3,42% 570,6% 

Pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório 27,30% 22,10% - 19,2% 

Pessoas em domicílios com água encanada 85,5% 95,6% 11,8% 

Pessoas em domicílios com coleta de lixo 45,7% 78,8% 72,5% 

Pessoas em domicílios com energia elétrica 86,8% 97,6% 12,4% 

Pessoas em domicílios com telefone 5,5% 12,0% 117,8% 
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Guapimirim 

O município abrigava, em 2000, uma população de 37.952 habitantes, com densidade 

demográfica de 111 hab/km2, enquanto a Região Metropolitana oficial possuía 2.380 hab/km2. 

O município possuía 99 homens para cada 100 mulheres.  

A Taxa Média Geométrica de Crescimento foi de mais de 3% ao ano, para o período 

1991/2000, contra cerca de 1% da região referida e pouco mais de 1% do Estado. A 

população estimada em 2003 era de 40.994 habitantes.  

O município possui um total de 15.521 domicílios, com taxa de ocupação de 69%. Dos 4.841 

domicílios não ocupados, o censo aponta que 55% têm uso ocasional, o que revela seu perfil 

turístico relacionado às atividades de veraneio de segunda residência. 

No ano de 2000, Guapimirim não possuía pessoas habitando em domicílios subnormais.  

A seguir é apresentado um quadro com a distribuição populacional, de acordo com a 

qualidade do domicílio, para algumas categorias escolhidas. 

Quadro 3-2: Distribuição da população por qualidade de domicílio para Guapimirim 

Discriminação 1991 2000 Variação 

Pessoas que habitam prédios e terrenos próprios e quitados 55,80% 71,00% 27,3% 

Pessoas que habitam domicílios subnormais 0,01% 0,00% Zerado 

Pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório 32,9% 22,0% - 33,1% 

Pessoas em domicílios com água encanada 78,6% 90,7% 15,3% 

Pessoas em domicílios com coleta de lixo 32,0% 92,6% 189,5% 

Pessoas em domicílios com energia elétrica 94,9% 99,8% 5,2% 

Pessoas em domicílios com telefone 3,1% 9,0% 191,5% 
 

Nova Friburgo 

O município possui um total de 68.551 domicílios, com taxa de ocupação de 78%. Dos 14.800 

domicílios não ocupados, o censo aponta que 44% têm uso ocasional, o que revela seu perfil 

turístico. Ainda com base no Censo de 2000, Nova Friburgo possuía 364 pessoas habitando 

em domicílios subnormais.  

A seguir é apresentado um quadro com a distribuição populacional de acordo com a qualidade 

do domicílio, para algumas categorias escolhidas. 
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Quadro 3-3: Distribuição da população por qualidade de domicílio para Nova Friburgo 

Discriminação 1991 2000 Variação 

Pessoas que habitam prédios e terrenos próprios e quitados 55,20% 61,70% 11,8% 

Pessoas que habitam domicílios subnormais 0,61% 0,21% - 65,6% 

Pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório 19,00% 15,4% - 19,2% 

Pessoas em domicílios com água encanada 95,9% 98,4% 3,2% 

Pessoas em domicílios com coleta de lixo 92,2% 98,4% 6,8% 

Pessoas em domicílios com energia elétrica 95,7% 99,2% 3,6% 

Pessoas em domicílios com telefone 17,4% 45,3% 159,6% 
 

Silva Jardim 

Silva Jardim abrigava, conforme o Censo de 2000, uma população de 21.265 habitantes, o 

que corresponde a mais de 3% da região das Baixadas Litorâneas. Possuía 104,8 homens 

para cada 100 mulheres O município possui 14.716 eleitores, ou seja, 66% da população. A 

distribuição populacional por distrito em 2000 era de: Silva Jardim – 18.753 hab: Gaviões – 

698 hab; Correntezas – 746 hab; Aldeia Velha – 1.068. 

A população estimada em 2003 era de 22.227 habitantes. O município apresenta uma 

densidade demográfica de 23 hab/km2, enquanto a região tem 111 hab/km2 para a Região das 

Baixadas Litorâneas. A Taxa Média Geométrica de Crescimento foi de quase 2% ao ano, para 

o período 1991/2000, enquanto para a região das Baixadas Litorâneas foi de mais de 4% e de 

mais de 1% para todo o Estado. 

O município possui um total de 8.145 domicílios, com taxa de ocupação de 73%, sendo que 

dos 2.190 domicílios não ocupados, o censo aponta que 40% têm uso ocasional. 

Em 2000, registraram-se em Silva Jardim apenas duas pessoas habitando em domicílios 

subnormais, o que indica que a solução de moradia no município é uma questão bem resolvida. 

Distribuição populacional de acordo com a qualidade do domicílio, para algumas categorias 

escolhidas. 

Quadro 3-4: Distribuição da população por qualidade de domicílio para Silva Jardim 

Discriminação 1991 2000 Variação 

Pessoas que habitam prédios e terrenos próprios e quitados 42,80% 57,30% 33,8% 

Pessoas que habitam domicílios subnormais 0,02% 0,01% - 50,0% 

Pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório 25,90% 19,70% - 23,9% 

Pessoas em domicílios com água encanada 66,3% 81,9% 23,6% 

Pessoas em domicílios com coleta de lixo 51,9% 90,7% 74,6% 

Pessoas em domicílios com energia elétrica 72,7% 93,0% 27,9% 

Pessoas em domicílios com telefone 3,2% 12,2% 256,6% 
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Teresópolis 

Teresópolis abrigava, em 2000, uma população de 138.081 habitantes ou mais de 18% da 

Região Serrana, com densidade demográfica de 184 hab/km2, contra 110 hab/km2 para a 

região. Possui mais de 94 de homens para cada 100 mulheres. Sua população estimada, em 

2003, era de 143.433 habitantes. Sua Taxa Média Geométrica de Crescimento foi de cerca de 

1,5% ao ano, para o período 1991/2000, superior a 1% para aquela região e mais de 1% para 

todo o Estado. O município possuía, em 2004, 108.997 eleitores, ou seja, 76% da população 

total. 

A população do município, segundo dados de 2000, está fortemente concentrada no distrito 

sede, com 113.850 hab. enquanto que, os distritos do Vale do Paquequer e Vale do 

Bonsucesso possuíam, respectivamente, 10.300 e 13.931 habitantes.  

O município possuía, no ano de 2000, um total de 60.066 domicílios, com taxa de ocupação 

de 69%. Dos 18.599 domicílios não ocupados, o censo aponta que 64% tem uso ocasional, o 

que revela seu perfil turístico relacionado às atividades de veraneio. Teresópolis possuía 

33.126 pessoas habitando em domicílios subnormais, que ocupam principalmente as 

encostas, ao longo da Estrada Rio-Bahia.  

A distribuição populacional de acordo com a qualidade do domicílio apresenta-se conforme o 

quadro abaixo para algumas categorias escolhidas. 

Quadro 3-5: Distribuição da população por qualidade de domicílio para Teresópolis 

Discriminação 1991 2000 Variação 

Pessoas que habitam prédios e terrenos próprios e quitados 45,70% 64,20% 40,4% 

Pessoas que habitam domicílios subnormais 23,79% 23,99% 0,8% 

Pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório 18,8% 14,1% - 24,7% 

Pessoas em domicílios com água encanada 93,6% 97,7% 4,4% 

Pessoas em domicílios com coleta de lixo 81,4% 96,2% 18,2% 

Pessoas em domicílios com energia elétrica 97,7% 99,7% 2,1% 

Pessoas em domicílios com telefone 14,2% 33,5% 136,3% 
 

3.4 - ATIVIDADES ECONÔMICAS REGIONAIS 

A Região Serrana, outrora pólo de geração de renda e de emprego no auge do ciclo do café 

tem buscado uma nova matriz de desenvolvimento para melhor explorar suas potencialidades. 

O setor industrial vem ganhando maior dinamismo, despontando em alguns municípios, tais 

como Cantagalo, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis.  
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As atividades estão voltadas basicamente para os setores têxtil (pela qualidade, variedade e 

preços dos seus produtos) com uma grande quantidade de fábricas e lojas, para a produção 

especializada de alimentos: queijos, entre os quais o de cabra, trutas e escargots, e também 

para extração e processamento de minerais não-metálicos, isto é, jazidas de calcário e 

produção de cimento, a partir da extração mineral. Essa situação encontrada nesses 

municípios acaba contrastando com a dos demais municípios, onde predominam basicamente 

as atividades agrícolas e pecuárias. 

No caso dos municípios que cedem território para o PETP, as atividades econômicas 

regionais confundem-se bastante com as dos cinco municípios, pelo grande território que 

juntos ocupam no contexto estadual. Assim relacionamos as atividades dos cinco municípios 

cujos dados interessam diretamente ao PETP. 

Cachoeiras de Macacu 

Segundo dados de 2001, a economia municipal concentrava-se no setor terciário de comércio 

e serviços (49%), seguida pela indústria (43%) e pela agropecuária (8%). Cachoeiras de 

Macacu participava com menos de 1% do PIB Estadual naquele ano. 

As principais produções agrícolas do município foram: bananas, cítricos, olericultura (inhame, 

aipim), coco verde, além da criação de bovinos. Sobressaem no setor secundário as 

indústrias de bebidas (a Schincariol detém mais de 60% da indústria de transformação do 

município), produtos de madeira e mobiliário, e produtos alimentares.  

Programas de apoio ao agricultor, como o Prosperar, tem motivado a legalização de 

pequenas agroindústrias familiares. Um dos exemplos é a agroindústria “Banana e 

Companhia”, em Japuíba, que vem ampliando e sofisticando a produção e hoje processa 20 

toneladas de banana, que dá aproximadamente 3 toneladas de banana passa, já distribuídas 

para a capital e outros municípios do Estado. 

As potencialidades econômicas com destaque no setor primário são: maracujá, goiaba e 

inhame, além da criação de bovinos, bubalinocultura (búfalos) e equinos. Um dos grandes 

negócios do município atualmente é a exploração de águas minerais. 

No que se refere às potencialidades econômicas no setor secundário o município tem tradição 

no fabrico de urnas mortuárias e está investindo na agroindústria. 

A composição do PIB no município, no ano de 2002, apresentava-se da seguinte forma: 
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Quadro 3-6: Composição do PIB para Cachoeiras de Macacu em 2002 

Setor de Atividade Percentagem 

Prestação de Serviços 10% 

Agropecuária 8% 

Extração de outros Minerais 0 

Indústria de Transformação 29% 

Comércio Atacadista 0 

Comércio Varejista 2% 

Construção Civil 9% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 4% 

Transportes 2% 

Comunicações 3% 

Instituições Financeiras 3% 

Administração Pública 3% 

Aluguéis 27% 

 

No período 1998/2003 as receitas cresceram 110%, mas as despesas cresceram 124%. Os 

recursos financeiros gerados em decorrência da atividade tributária própria do município 

correspondem a 18% da receita total. 

Renda per capita 

A renda per capita média no município cresceu 60% no período 1991/2000, passando de 

R$ 136,93 para R$ 219,20. A pobreza diminuiu mais de 40% entre 1991 (quase 44%) e 2000 

(26%). É importante registrar que 68% recebe até três salários mínimos. 

A seguir é apresentado um quadro com o percentual de renda apropriada por extratos da 

população, no período 1991/2000. 

Quadro 3-7: Percentual de renda per capita no período 
1991/2000 para Cachoeiras de Macacu 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 3,8% 3,4% 

40% mais pobres 11,4% 11,6% 

60% mais pobres 24,1% 24,2% 

80% mais pobres 44,4% 44,1% 

20% mais ricos 55,6% 55,9% 
 

O IDH de Cachoeiras de Macacu é igual a 0,752 (55ª posição no estado do Rio). A 

desigualdade diminuiu e o Índice Gini manteve-se em 0,51 no mesmo período. 
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Dados levantados para a propriedade de bens duráveis de consumo, no ano de 2000, revelam 

que mais de 92% da população tinha geladeira em casa, enquanto 91% tinha aparelho de 

televisão e perto de 25% possuía automóvel. Mas apenas cerca de 5% das casas abrigava 

um computador. 

Guapimirim 

Economia 

Segundo dados de 2001, a economia municipal concentrava-se no setor terciário de comércio 

e serviços (66%), seguido pela indústria (31%) e pela agropecuária (3%). Guapimirim 

participava com 0,09% do PIB Estadual, no exercício de 2002, ou 0,14% de todo o PIB da 

Região Metropolitana de Governo. 

Em 2002, Guapimirim ocupava o 46º lugar entre os PIBs dos municípios fluminenses (92 

municípios ao todo), sendo seu PIB per capita o 56º colocado.  

As culturas de aipim (mandioca) e da banana destacam-se na produção agrícola do 

município. Registram-se ainda atividades relacionadas à pecuária, avicultura, minhocultura, 

piscicultura e ranários. Sobressaem no setor secundário as indústrias de papel e papelão 

(65% da indústria de transformação do município), produtos alimentares e metalúrgica. 

Potencialidades econômicas no setor primário referem-se à produção de flores a granel ou 

sob a forma de arranjos. Potencialidades econômicas no setor secundário dizem respeito a 

produção de artefatos de ferro, aço e não-ferrosos, além do papel e do papelão. 

O município apresentava, em 2002, a seguinte composição do PIB: 

Quadro 3-8: Composição do PIB para Guapimirim em 2002 

Setor de Atividade Percentagem 

Prestação de Serviços 23% 

Agropecuária 2% 

Extração de outros Minerais 0 

Indústria de Transformação 13% 

Comércio Atacadista 0 

Comércio Varejista 3% 

Construção Civil 9% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 7% 

Transportes  3% 

Comunicações 2% 

Instituições Financeiras 0 

Administração Pública 5% 

Aluguéis 33% 
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No período 1998/2003, suas despesas cresceram 131%, enquanto as receitas cresceram 

10%. Os recursos financeiros gerados em decorrência da atividade tributária própria do 

município correspondem a quase 12% da receita total, tendo ocorrido um aumento de 42% 

neste indicador, nos anos referidos, como resultado de um esforço tributário. Ou seja, 

Guapimirim depende de transferências de outros entes governamentais, embora tal 

dependência tenha diminuído relativamente nos últimos anos, até 2003. 

Renda per capita 

A renda per capita média no município cresceu mais de 63% no período 1991/2000, passando 

de R$ 143,76 para R$ 234,77. A pobreza diminuiu 42% entre 1991 (46%) e 2000 (27%). Parte 

expressiva da população, 73%, recebe até três salários mínimos. 

Percentagem de renda apropriada por extratos da população no período 1991/2000: 

Quadro 3-9: Percentual de renda per capita no período  
1991/2000 para Guapimirim 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 3,5% 3,1% 

40% mais pobres 10,9% 10,4% 

60% mais pobres 22,0% 22,2% 

80% mais pobres 39,4% 40,2% 

20% mais ricos 60,6% 59,8% 

 

Desenvolvimento Humano 

O IDH de Guapimirim é igual a 0,7, ocupando a 63ª posição no Estado do Rio de Janeiro. A 

desigualdade diminuiu: o Índice Gini manteve-se em 0,56 no mesmo período. 

Dados levantados quanto à propriedade de bens duráveis de consumo, no ano de 2000, 

revelam que quase 95% da população tinham geladeira em casa, enquanto perto de 94% 

tinha aparelho de televisão e 25% possuía automóvel. Mas apenas 5% das casas abrigavam 

um computador. 

Nova Friburgo 

Município serrano, turístico, colonizado por suíços, é conhecido como a “Capital da Lingerie”, 

por causa das inúmeras fábricas e lojas. Os imigrantes desenvolveram a agricultura, depois 

as indústrias têxteis, metalúrgicas, plásticas, mecânicas, juntamente com o comércio.  
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Segundo dados de 2001, a economia municipal concentra-se no setor terciário de comércio e 

serviços (65%), seguido pela indústria (33%) e pela agropecuária (2%). 

A horticultura (couve-flor, tomate, repolho, salsa) responde por 81% da produção agrícola do 

município, destacando-se também a pecuária de bovinos e a avicultura. 

Sobressaem no setor secundário as indústrias de confecção de roupas íntimas e têxteis, que, 

juntas, representam 39% da indústria de transformação do município e a metalúrgica que 

corresponde a 30% do total. 

Nova Friburgo participava com 0,57% do PIB Estadual em 2001, caindo no exercício de 2002 

para 0,51%, ou 19,5% de todo o PIB da Região Serrana. 

A seguir apresenta-se o quadro com a composição do PIB em Nova Friburgo (2002). 

Quadro 3-10: Composição do PIB para Nova Friburgo em 2002 

Setor de Atividade Percentagem 

Prestação de Serviços 17% 

Agropecuária 3% 

Extração de outros Minerais 0 

Indústria de Transformação 15% 

Comércio Atacadista 1% 

Comércio Varejista 6% 

Construção Civil 13% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 5% 

Transportes  3% 

Comunicações 5% 

Instituições Financeiras 4% 

Administração Pública 3% 

Aluguéis 25% 

 

Potencialidades econômicas no setor primário: início das atividades do centro de irrigação 

(uva, morango, ameixa, nêspera, caqui e pêra dura para industrialização); empacotamento a 

vácuo, desidratação e fabricação de conservas de folhas de ervas aromáticas e cogumelos; 

produção de flores a granel; fruticultura e caprinocultura. 

Potencialidades econômicas no setor secundário: conservas, doces e alimentos finos, queijos 

finos e de cabra, produzidos na Queijaria Escola, chocolates, frutas cristalizadas, 

condimentos, cogumelos, mel, patê, compotas, geléias e remédios naturais, além de 

processamento de alimentos. A indústria de bebidas, que já foi expressiva no município, 



3-30 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

poderia ser reativada aproveitando a marca “Nova Friburgo”. Também há potencialidade nas 

indústrias de mobiliário, metal-mecânica, vestuário e ferragens especiais para construção civil. 

No período 1998/2003, tanto as receitas cresceram (63%) quanto as despesas (69%). Os 

recursos financeiros gerados em decorrência da atividade tributária própria do município 

correspondem a 23% da receita total, tendo ocorrido uma redução de 2% neste indicador nos 

últimos seis anos.  

A principal fonte de arrecadação de Friburgo é a indústria de moda íntima, seguida da 

indústria metal mecânica, e em terceiro lugar o turismo. Merece destaque também a 

horticultura, caprino cultura e a truticultura. 

Renda per capita 

A renda per capita média no município cresceu mais de 36% no período 1991/2000, passando 

de R$ 268,41 para R$ 366,84. A pobreza diminuiu mais de 36% entre 1991, (20%) e 2000 

(13%), entretanto, 68% da população recebe até três salários mínimos, o que indica um 

grande contingente populacional bastante pobre, objeto de programas sociais. 

A seguir apresentamos um quadro com a percentagem de renda apropriada por extratos da 

população no período 1991/2000. 

Quadro 3-11: Percentual de renda per capita no período 
 1991/2000 para Nova Friburgo 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 3,6% 3,5% 

40% mais pobres 11,0% 10,9% 

60% mais pobres 22,4% 22,3% 

80% mais pobres 40,8% 40,6% 

20% mais ricos 59,3% 59,4% 

 

Desenvolvimento Humano 

O IDH de Nova Friburgo é igual a 0,810, o que corresponde a 4ª posição no Estado do Rio e 

significa uma população com razoável qualidade de vida. Entretanto a desigualdade social 

aumentou, pois o Índice Gini passou de 0,54 para 0,55, no mesmo período 1991 – 2000. 

Dados levantados para a propriedade de bens duráveis de consumo, no ano de 2000, revelam 

que mais de 94% da população tinha geladeira em casa, enquanto 96% tinha aparelho de 

televisão e quase 42% possuía automóvel. Mas em apenas 13% das casas havia um 

computador. 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 3-31 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Silva Jardim 

A economia de Silva Jardim, segundo dados de 2001, concentrava-se no setor terciário de 

comércio e serviços (78%), seguido pela indústria (12%) e pela agropecuária (10%). O setor 

primário tem por destaques a olericultura (aipim, inhame e abóbora), a fruticultura (banana e 

laranja) e a pecuária bovina. Sobressai no setor secundário a indústrias de alimentos. 

A plantação do palmito pupunha para a produção de palmito está se tornando uma das 

principais culturas na região de Gaviões, no município de Silva Jardim. A cultura orgânica 

também tem se destacado no município. A produção já está chegando aos supermercados da 

zona sul do Rio de Janeiro. 

Silva Jardim participava com 0,04% do PIB Estadual em 2001, mantendo a mesma 

participação no exercício de 2002, ou 2,2% de todo o PIB da Região das Baixadas Litorâneas. 

Composição do PIB em Silva Jardim (2002): 

Quadro 3-12: Composição do PIB para Silva Jardim em 2002 

Setor de Atividade Percentagem 

Prestação de Serviços 14% 

Agropecuária 9% 

Extração de outros Minerais 2% 

Indústria de Transformação 1% 

Comércio Atacadista 0 

Comércio Varejista 1% 

Construção Civil 7% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 4% 

Transportes 1% 

Comunicações 3% 

Instituições Financeiras 2% 

Administração Pública 18% 

Aluguéis 38% 

 

As potencialidades econômicas no setor primário são a agroindústria, aquicultura de água 

doce e pecuária leiteira, enquanto as potencialidades econômicas no setor secundário 

apontam para a preparação semiartesanal de conservas e doces. 

No período 1998/2003, as receitas cresceram 124%, mas as despesas cresceram 127%. Os 

recursos financeiros gerados em decorrência da atividade tributária própria do município 
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correspondem a apenas 6% da receita total, tendo ocorrido uma redução de 46% neste 

indicador no período analisado. 

Renda per capita 

A renda per capita média no município cresceu 77% no período 1991/2000, passando de R$ 

109,71 para R$ 194,36. A pobreza diminuiu 37%, entre 1991 e 2000, quando passou de 60% 

para 38%. Entretanto, pouco mais de 83% recebe até três salários mínimos, o que indica uma 

população bastante pobre. 

Percentagem de renda apropriada por extratos da população no período 1991/2000: 

Quadro 3-13: Percentual de Renda Per Capita no período 
 1991/2000 para Silva Jardim 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 3,6% 2,5% 

40% mais pobres 10,5% 9,4% 

60% mais pobres 21,5% 20,9% 

80% mais pobres 40,8% 39,1% 

20% mais ricos 59,2% 60,9% 

 

Desenvolvimento Humano 

O IDH de Silva Jardim é igual a 0,731, ocupando a 75ª posição no Estado do Rio. A 

desigualdade aumentou no período de 1991 a 2000, passando o índice GINI que cresceu de 

0,55 para 0,57. 

Dados levantados para a propriedade de bens duráveis de consumo, no ano de 2000, revelam 

que 84% da população tinha geladeira em casa, enquanto quase 82% tinha aparelho de 

televisão e 25% possuía automóvel. Mas apenas 4% das casas abrigava um computador. 

Teresópolis 

Segundo dados de 2001, a economia municipal concentrava-se no setor terciário de comércio 

e serviços (63%), seguida pela indústria (29%) e pela agropecuária (8%). Teresópolis 

participava com 0,48% do PIB Estadual naquele ano, crescendo no exercício de 2002 para 

0,49% (R$ 859 milhões), ou 18,7% de todo o PIB da Região Serrana de Governo. 

Atualmente o município ocupa o primeiro lugar como produtor de hortaliças do estado, 

detendo 93% de toda a produção comercializada.  
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Sobressaem no setor secundário as indústrias de bebidas (25% da indústria de transformação 

do município), mobiliário (15% do total), matérias plásticas (10%), têxtil e vestuário (5%). Esta 

última chegou a representar 75% daquele setor, mas entrou em declínio devido à 

concorrência dos importados.  

As atividades que possuem maiores potencialidades econômicas no setor primário são 

horticultura, floricultura, avicultura e piscicultura, havendo também atividades relacionadas à 

criação de pequenos animais, caprinocultura e cavalos de raça. 

O município possui ainda potencialidades econômicas no setor secundário, nas atividades de 

preparação semiartesanal de conservas, doces, alimentos finos, chocolates, compotas, 

cogumelos, mel, escargots, remédios naturais, etc., além de mobiliário, bijuteria e vestuário. 

O PIB municipal apresentava, em 2002, a seguinte composição: 

Quadro 3-14: Composição do PIB para Teresópolis em 2002. 

Setor de Atividade Percentagem 

Prestação de Serviços 18% 

Agropecuária 15% 

Extração de outros Minerais 0 

Indústria de Transformação 5% 

Comércio Atacadista 1% 

Comércio Varejista 5% 

Construção Civil 5% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 5% 

Transportes 2% 

Comunicações 5% 

Instituições Financeiras 3% 

Administração Pública 5% 

Aluguéis 20% 

 

No período 1998/2003, tanto as despesas quanto as receitas cresceram 117% no município. 

Os recursos financeiros gerados em decorrência da atividade tributária própria do município 

correspondiam a 27,5% da receita total, tendo ocorrido uma redução de 28% neste indicador 

no período referido. 

A competição pelo uso do solo entre agricultura, haras e atividades relacionadas ao veraneio 

ocasiona a elevação do preço da terra, com visível desvantagem para os produtos agrícolas. 
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Renda per capita 

A renda per capita média no município cresceu mais de 56% no período 1991/2000, passando 

de R$ 233,98 para R$ 366,61. A pobreza diminuiu 48% entre 1991 (32%) e 2000 (16%), 

entretanto, 68% da população percebe até três salários mínimos, o que indica um grande 

contingente populacional bastante pobre, objeto de programas sociais. 

A seguir é apresentado um quadro com o percentual de renda apropriada por extratos da 

população no período 1991/2000: 

Quadro 3-15: Percentual de renda per capita no período 
 1991/2000 para Teresópolis 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 3,2% 3,0% 

40% mais pobres 9,4% 9,7% 

60% mais pobres 19,1% 20,0% 

80% mais pobres 35,2% 37,0% 

20% mais ricos 64,8% 63,1% 

 

Desenvolvimento Humano 

O IDH de Teresópolis é igual a 0,790, ocupando a 16ª posição no estado do Rio de Janeiro. A 

desigualdade diminuiu e o Índice Gini passou de 0,60 para 0,58 no mesmo período 1991 – 

2000. 

Dados levantados para a propriedade de bens duráveis de consumo, no ano de 2000, revelam 

que 95% da população tinha geladeira em casa, enquanto 97% tinha aparelho de televisão e 

42% possuía automóvel. Mas apenas 12% das casas abrigava um computador. 

3.5 - SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O APOIO À UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

Com relação aos aspectos acessos e meios de transporte, tem-se que o Aeroporto 

Internacional Antônio Carlos Jobim e o Aeroporto Santos Dumont, ambos localizados no Rio 

de Janeiro, podem atender, plenamente, as expectativas de fluxos de visitantes nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao turismo no Parque. Dada 

a esta proximidade com o Rio de Janeiro, não existem aeroportos operando nos municípios 

onde se insere o Parque.  
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Para o acesso terrestre existem várias rodovias que servem a região e os municípios do 

entorno a partir da cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado, sendo que os principais aos 

municípios de Guapimirim e Teresópolis são pela BR-116. Para Nova Friburgo há 

necessidade de se utilizar da RJ-112, que liga Guapimirim a Cachoeiras e depois também a 

RJ-116, que faz a ligação entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. A RJ-116 atravessa 

o território do Parque transversalmente, da sede de Cachoeiras de Macacu até Nova Friburgo.  

Interligando estas rodovias e contornando o Parque pelas suas faces sul e norte 

respectivamente, estão as rodovias RJ-112, que liga o município de Guapimirim a Cachoeiras 

de Macacu, e a RJ-130, que liga os municípios de Teresópolis a Nova Friburgo. 

O município de Silva Jardim encontra-se a uma maior distância da capital do Estado e fora 

das rotas das rodovias que dão acesso aos demais municípios. O acesso mais rápido à sede 

do município de Silva Jardim se dá pela rodovia BR-101, dobrando a direita por um pequeno 

trecho na rodovia RJ-140. Por esta mesma rodovia e em sentido contrário ao que leva à sede 

municipal, a partir da BR-101, se aproxima do Parque através da Rodovia RJ-126, passando 

pelo distrito de Gaviões. 

Guapimirim é o município que está mais próximo ao Rio de Janeiro, distando 

aproximadamente uma hora de viagem em rodovia asfaltada de boa qualidade e pista dupla. 

Logo a seguir, pela mesma BR-116 e em meia hora de viagem, chega-se à sede do município 

de Teresópolis. 

O município de Cachoeiras de Macacu, além de ser o que possui a maior parcela de área do 

Parque, é aquele que tem a sede mais próxima, praticamente envolvida pelo perímetro do 

Parque e com área de expansão urbana que chega até os seus limites. A sede de Cachoeiras 

encontra-se a aproximadamente uma hora e meia de viagem do Rio de Janeiro pela RJ-116. 

Seguindo pela mesma RJ-116, em mais meia hora de viagem chega-se à sede do município 

de Nova Friburgo. 

Quanto ao “abastecimento d´água”, os percentuais de domicílios atendidos com acesso à 

rede na região variam entre 35,6% de domicílios em Silva Jardim, 45,5% de domicílios em 

Guapimirim, 63,8% de domicílios em Teresópolis, 69,4% em Cachoeiras de Macacu e 79,4% 

de domicílios com acesso à água tratada em Nova Friburgo, todos com tratamento 

convencional (cloração). 

O restante da população é atendido por água de poço, ou nascentes ou coletas direto de rios 

em sua área de moradia. 
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O “Esgotamento Sanitário” destes municípios feito através de rede coletora também varia 

entre 21,8% de domicílios em Guapimirim, 23,5% de domicílios em Silva Jardim, 46,8% em 

Cachoeiras de Macacu, 71,1% de domicílios ligados à rede em Nova Friburgo e, fato 

surpreendente, em Teresópolis apenas 7,8% de domicílios ligados à rede coletora de esgotos. 

O restante num montante de 53,5% de domicílios utilizam-se de fossa séptica, 10,6% de fossa 

rudimentar; 6,1% estão ligados a uma vala e 20,9% lançavam diretamente em corpo receptor 

(rios, lagos). 

Os demais resíduos líquidos das residências dos outros municípios são tratados com fossa 

séptica, na maioria das vezes rudimentar, ou jogados em vala de esgotos a céu aberto, ou 

lançadas diretamente em corpo receptor (rios, lagos). 

A “Coleta de Lixo” na região também tem números variáveis de atendimento de acordo com o 

município, sendo de 71,4% com coleta regular em Cachoeiras de Macacu, que tem seu 

destino em três vazadouros a céu aberto; 78,4 % de domicílios em Guapiaçu, com coleta 

regular e destino em aterro sanitário controlado; 94,8% de domicílios em Friburgo, com coleta 

regular de lixo destinado a quatorze aterros controlados, sete aterros de resíduos especiais e 

sete usinas de reciclagem; 66,4% de domicílios em Silva Jardim com coleta regular de lixo, 

destinados a quatro vazadouros a céu aberto – “lixões” – e um aterro de resíduos especiais; e 

91,0% de domicílios com coleta regular de lixo em Teresópolis, destinados a três aterros 

controlados. O restante do lixo dos municípios não incluídos nestes percentuais é jogado 

diretamente em terrenos baldios, ou até nas calhas de drenagem natural.   

No que se refere aos dados relativos à “saúde”, Cachoeiras de Macacu possuía, no ano de 

2000, 1 hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ele municipal, com um 

total de 97 leitos, ou 1,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, contra 2,9 leitos para 

cada grupo de 1.000 habitantes no estado do Rio, Guapimirim possuía, 1 hospital conveniado 

ao SUS, sendo ele municipal, com um total de 26 leitos, ou 0,6 leitos para cada grupo de 

1.000 habitantes, Nova Friburgo possuía 4 hospitais conveniados ao SUS, sendo 2 do próprio 

município e 2 contratados, com um total de 712 leitos, ou 4,1 leitos para cada grupo de 1.000 

habitantes, Silva Jardim possuía 1 hospital conveniado ao SUS , sendo ele municipal, com um 

total de 14 leitos, ou 0,6 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes e finalmente Teresópolis 

possuindo em 2000, 3 hospitais conveniados ao SUS , sendo 2 filantrópicos e 1 universitário, 

com um total de 417 leitos, ou 2,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, o mesmo índice 

de leitos para cada grupo de 1.000 habitantes do estado do Rio. Para atendimento 

ambulatorial Teresópolis possui 40 estabelecimentos. 
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Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

14,5%, enquanto no Estado do Rio é de 7,0% e no Brasil 14%, conforme o Censo 2000. A 

faixa de adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola, no ano de 2000, estava 

entre 76,65 e 78,39% do contingente total.  

A seguir são apresentados dados relativos à Educação nos município para o ano de 2003. 

Quadro 3-16: Distribuição do corpo docente e discente nos municípios abrangidos pela UC 

 N° Alunos 
N° 

Professores 
Rateio 

aluno/professor 

Rateio 
aluno/professor no 

Estado 

Cachoeiras de Macacu 

Ensino Infantil 1.841 115 16 15 (*) 

Ensino Fundamental 9.874 629 16 19 

Ensino Médio 2.380 197 12 16 

Guapimirim 

Ensino Infantil 924 68 14 15 (*) 

Ensino Fundamental 7.794 399 20 19 

Ensino Médio 1.577 71 22 16 

Nova Friburgo 

Ensino Infantil 7.408 542 14 15 (*) 

Ensino Fundamental 28.550 768 16 19 

Ensino Médio 7.518 599 15 16 

Teresópolis 

Ensino Infantil 3.214 296 11 15 (*) 

Ensino Fundamental 28.482 1.522 19 19 

Ensino Médio 6.935 404 17 16 

Silva Jardim 

Ensino Infantil 998 56 18 15 (*) 

Ensino Fundamental 4.229 233 18 19 

Ensino Médio 744 45 17 16 

 

3.6 - MEIOS DE TRANSPORTE, VIAS DE ACESSO, SISTEMA 
ELÉTRICO, ENSINO, SAÚDE, ÁGUA, ESGOTO E LIXO 

A seguir são apresentados os dados de meios de transporte, vias de acesso, sistemas 

elétricos, de ensino, saúde, água esgoto e lixo, por município. 
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Cachoeiras de Macacu 

Abastecimento de água 

O município, no ano de 2000, apresentava 69,4% de domicílios com acesso à rede de 

distribuição de água; 28,0% de domicílios abastecidos por poço ou nascente e 2,6% de 

domicílios com outra forma de abastecimento de água. Cachoeiras de Macacu distribui 

64.542 m3 de água diariamente, passando a quase totalidade por simples desinfecção 

(cloração).  

Esgotamento Sanitário 

O município, em 2000, possuía 46,8% de domicílios ligados à rede coletora de esgotos; 

18,3% de domicílios com fossa séptica; 19,8% de domicílios com fossa rudimentar; 7,4% de 

domicílios ligados a uma vala e 7,2% de domicílios lançavam os resíduos líquidos diretamente 

em corpo receptor (rios, lagos). 

Coleta de Lixo 

O município, no ano de 2000, possuía 71,4% de domicílios com coleta regular de lixo; tendo 

1,9% de domicílios jogando seu lixo diretamente em terrenos baldios e logradouros e 23,9% 

de domicílios queimando seu lixo. O município recolhia diariamente, no ano referido, 45 

toneladas de resíduos, destinados a três vazadouros a céu aberto – “lixões”. 

Saúde 

No que se refere aos dados relativos à saúde, Cachoeiras de Macacu possuía, no ano de 

2000, 1 hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ele municipal, com um 

total de 97 leitos, ou 1,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, contra 2,9 leitos para 

cada grupo de 1.000 habitantes no Estado do Rio. 

Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

14,5%, enquanto no Estado do Rio é de 7,0% e no Brasil 14%, conforme o Censo 2000. A 

faixa de adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola, no ano de 2000, estava 

entre 76,65 e 78,39% do contingente total. No município 67% da população não têm o curso 

fundamental completo 
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Guapimirim 

Abastecimento de água 

O município, no ano de 2000, apresentava 45,5% de domicílios com acesso à rede de 

distribuição de água; 48,9% de domicílios abastecidos por poço ou nascente e 5,6% de 

domicílios com outra forma de abastecimento de água. 

Esgotamento Sanitário 

O município, no ano de 2000, possuía 21,8% de domicílios ligados à rede coletora de esgotos; 

47,0% de domicílios com fossa séptica; 12,3% de domicílios com fossa rudimentar; 15,9% de 

domicílios ligados a uma vala e 2,4% de domicílios lançando diretamente em corpo receptor 

(rios, lagos). 

Coleta de Lixo 

O município, no ano de 2000, atendia 78,4% de domicílios com coleta regular de lixo. Os 

restantes 1,3% de domicílios jogam seu lixo diretamente em terrenos baldios e logradouros e 

18,9% de domicílios queimam seu lixo. O município recolhia diariamente 40 toneladas de 

resíduos, destinados a um aterro controlado. 

Saúde 

No que se refere aos dados relativos à saúde, Guapimirim possuía, em 2000, 1 hospital 

conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ele municipal, com um total de 26 

leitos, ou 0,6 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, contra 2,9 leitos para cada grupo de 

1.000 habitantes no Estado do Rio. 

Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

11,5%, contra 7,0% no Estado do Rio e 14% no Brasil, conforme o Censo 2000. No município, 

70% da população não têm o curso fundamental completo.  

O município possui 23 estabelecimentos públicos de ensino e 9 estabelecimentos particulares. 

A faixa de adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola no ano de 2000 estava 

entre 44,42% e 73,18% do contingente total. 



3-40 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Nova Friburgo 

Abastecimento de água 

O município, no ano de 2000, apresentava 79,4% de domicílios com acesso à rede de 

distribuição de água; 18,3% de domicílios abastecidos por poços ou nascente; e 2,3% de 

domicílios com outra forma de abastecimento de água. O município distribui 62.466 m3 de 

água por dia, sendo que 52% recebem tratamento convencional e 38% recebem tratamento 

não convencional, e o restante recebe simples desinfecção (cloração). 

Esgotamento Sanitário 

O município, no ano de 2000, apresentava 71,1% de domicílios ligados à rede coletora de 

esgotos; 13,3% de domicílios com fossa séptica; 7,2% de domicílios com fossa rudimentar; 

1,5% de domicílios ligados a uma vala; e 6,9% de domicílios lançam diretamente em corpo 

receptor (rios, lagos). 

Coleta de Lixo 

O município, no ano de 2000, apresentava 94,8% de domicílios com coleta regular de lixo; 

sendo que 0,2% de domicílios joga seu lixo diretamente em terrenos baldios e logradouros; e 

4,5% de domicílios queimam seu lixo. O serviço público municipal recolhia, diariamente, 170 

toneladas de resíduos, destinados a quatorze aterros controlados, sete aterros de resíduos 

especiais e sete usinas de reciclagem. 

Saúde 

Segundo dados de Saúde do ano 2000, Nova Friburgo possui 4 hospitais conveniados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 2 do próprio município e 2 contratados, com um total 

de 712 leitos, ou 4,1 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, enquanto a média no estado 

do Rio de Janeiro é de 2,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes. 

Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

7,5%, superior aos 7,0% no Estado do Rio e inferior aos 14% no Brasil. A faixa de 

adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola, no ano de 2000, está entre 76,65 

e 78,39% do contingente total, sendo que no município, 62% da população não têm o curso 

fundamental completo. 

Nova Friburgo possui 76 estabelecimentos de ensino público e 21 estabelecimentos 

particulares. Quanto ao ensino superior há a Universidade Cândido Mendes, Universidade 
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Estácio de Sá, o Instituto Politécnico da UERJ, além da Faculdade de Odontologia de Nova 

Friburgo e a Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia. 

Silva Jardim 

Abastecimento de água 

O município, no ano de 2000, apresentava 35,6% de domicílios com acesso à rede de 

distribuição de água; 61,2% de domicílios abastecidos por poços ou nascente; e 2,3% de 

domicílios com outra forma de abastecimento de água. O município distribuiu 20.500 m3 de 

água, sendo que 58% recebem tratamento convencional. 

Esgotamento Sanitário 

O município, no ano de 2000, apresentava 23,5% de domicílios ligados à rede coletora de 

esgotos; 43,9% de domicílios com fossa séptica; 16,1% de domicílios com fossa rudimentar; 

13,1% de domicílios ligados a uma vala; e 2,7% de domicílios lançam diretamente em corpo 

receptor (rios, lagos). 

Coleta de Lixo 

O município, no ano de 2000, apresentava 66,4% de domicílios com coleta regular de lixo; 

sendo que 2,4% de domicílios jogam seu lixo diretamente em terrenos baldios e logradouros; 

e 29,4% de domicílios queimam seu lixo. O serviço público municipal recolhia, diariamente, 36 

toneladas de resíduos, destinados a quatro vazadouros a céu aberto – “lixões” – e um aterro 

de resíduos especiais.  

Saúde 

Segundo dados de Saúde relativos ao ano 2000, Silva Jardim possui 1 hospital conveniado ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ele municipal, com um total de 14 leitos, ou 0,6 leitos 

para cada grupo de 1.000 habitantes, contra 2,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes no 

Estado do Rio, o que demonstra que o município precisa utilizar a rede de saúde de outras 

municipalidades.  

Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

20,0%, enquanto no estado do Rio é de 7,0% e no Brasil é de 14%, conforme o Censo 2000. 

A faixa de adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola, no ano de 2000 estava 

entre 44,42 e 73,18% do contingente total. No município 78% da população não têm o curso 

fundamental completo. 
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Teresópolis 

Abastecimento de água 

O município, no ano de 2000, apresentava 63,8% de domicílios com acesso à rede de 

distribuição de água; 30,0% de domicílios abastecidos por poços ou nascente; e 6,2% de 

domicílios com outra forma de abastecimento de água. O município distribuiu 42.801 m3 de 

água, sendo que 58% deste volume recebe tratamento convencional. 

Esgotamento Sanitário 

O município, no ano de 2000, apresentava 7,8% de domicílios ligados à rede coletora de 

esgotos; 53,5% de domicílios com fossa séptica; 10,6% de domicílios com fossa rudimentar; 

6,1% de domicílios ligados a uma vala e 20,9% de domicílios lançavam diretamente em corpo 

receptor (rios, lagos). 

Coleta de Lixo 

O município, no ano de 2000, apresentava 91,0% de domicílios com coleta regular de lixo; 

sendo que 1,5% de domicílios jogam seu lixo diretamente em terrenos baldios e logradouros e 

6,8% de domicílios queimam seu lixo. O serviço público municipal recolhia, diariamente, 115 

toneladas de resíduos destinados a três aterros controlados. 

Saúde 

No que se refere aos dados relativos à saúde, Teresópolis possuía, em 2000, 3 hospitais 

conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 2 filantrópicos e 1 universitário, com 

um total de 417 leitos, ou 2,9 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, o mesmo índice de 

leitos para cada grupo de 1.000 habitantes do Estado do Rio. Para atendimento ambulatorial 

Teresópolis possui 40 estabelecimentos. 

Educação 

A porcentagem de analfabetos na população com mais de 15 anos é de aproximadamente 

10%, superior aos 7,0% no Estado do Rio e inferior a 14% no Brasil, conforme o Censo 2000. 

No município, 67% da população não têm o curso fundamental completo. A faixa de 

adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentava a escola no ano de 2000 está entre 73,19 e 

76,64% do contingente total. 

Em Teresópolis há 90 estabelecimentos de ensino público e 28 particulares, além de 1 

estabelecimento particular de ensino superior que oferece 9 cursos: medicina, enfermagem, 
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odontologia, medicina veterinária, direito, informática, administração, ciências contábeis e 

pedagogia. 

As vias de acesso 

O acesso aos municípios e ao Parque se faz a partir da cidade do Rio de Janeiro, capital do 

Estado, sendo que os principais acessos aos municípios abrangidos pelo Parque se fazem 

pela BR-116, por onde se acessam os municípios de Guapimirim e Teresópolis, e pela RJ-

116, que faz a ligação com Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. A RJ-116 atravessa o 

território do Parque transversalmente, da sede de Cachoeiras de Macacu até Nova Friburgo.  

Interligando estas rodovias e contornando o Parque pelas suas faces sul e norte 

respectivamente, estão as rodovias RJ-112, que liga o município de Guapimirim a Cachoeiras 

de Macacu, e RJ-130 que liga os municípios de Teresópolis a Nova Friburgo. 

O município de Silva Jardim encontra-se a uma maior distância da capital do Estado e fora 

das rotas das rodovias que dão acesso aos demais municípios. O acesso mais rápido à sede 

do município de Silva Jardim se dá pela rodovia BR-101, dobrando a direita por um pequeno 

trecho na rodovia RJ-140. Por esta mesma rodovia, e em sentido contrário ao que leva a sede 

municipal, a partir da BR-101, se aproxima do Parque através da rodovia RJ-126, passando 

pelo distrito de Gaviões. 

Guapimirim é o município que está mais próximo ao Rio de Janeiro, distando 

aproximadamente uma hora de viagem em rodovia asfaltada de boa qualidade e pista dupla. 

Logo a seguir, pela mesma BR-116 e em meia hora de viagem, chega-se à sede do município 

de Teresópolis. 

O município de Cachoeiras de Macacu, além de ser o que possui a maior parcela de área do 

Parque, é aquele que tem a sede mais próxima, praticamente envolvida pelo perímetro do 

Parque e com área de expansão urbana que chega até os seus limites. A sede de Cachoeiras 

encontra-se a aproximadamente uma hora e meia de viagem do Rio de Janeiro pela RJ-116. 

Seguindo pela mesma RJ-116, em mais meia hora de viagem chega-se à sede do município 

de Nova Friburgo. 
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MÓDULO 4 – ANÁLISE DA UC E SEU ENTORNO 

4.1 - ASPECTOS FÍSICOS DO PARQUE 

4.1.1 - Caracterização climática 

4.1.1.1 - Introdução 

A região em que está localizado o Parque Estadual dos Três Picos é caracterizada por relevo 

acidentado e com influência do Oceano Atlântico e da Baia de Guanabara. Sua latitude em 

torno de 22o26’ S, sua altitude e as características meteorológicas de grande escala do 

continente sul-americano conferem à região um clima úmido a superúmido, mesotérmico, com 

pouco ou nenhum déficit hídrico e calor igualmente distribuído ao longo do ano, segundo a 

classificação climática de Thornthwaite. Os ventos são de baixa intensidade, influenciados 

pelo ciclo diurno do aquecimento, recebendo eventualmente a influência de massas de ar 

polar, com impactos de intensidade moderada sobre a temperatura no inverno e sobre as 

precipitações no verão e estações intermediárias. 

O verão na região do Parque Estadual dos Três Picos é caracterizado por chuvas frequentes 

e grande probabilidade de eventos de precipitação intensa, principalmente em decorrência da 

estagnação por vários dias de frentes frias sobre a região, fenômeno denominado Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Em eventos como este, uma linha de nuvens se forma 

desde o sul da Amazônia, passando pela parte central do Brasil e litoral do estado do Rio de 

Janeiro e se estendendo até o setor sudeste do Oceano Atlântico, produzindo fortes chuvas e 

podendo persistir por vários dias seguidos. A Figura 4-1 mostra a média das imagens 

infravermelhas de satélite para a ZCAS que permaneceu sobre a região sudeste no período 

de 1º a 8 de janeiro de 2006. 
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Fonte: CPTEC/INPE.  

Figura 4-1: Imagem infravermelha de satélite geoestacionário média no período de 1 a 8 de 
janeiro de 2006, mostrando uma ZCAS. 

 

No inverno, a precipitação na região sudeste e, em especial na região do Parque, cai a 

valores muito baixos, ao mesmo tempo que caem também as temperaturas e sobe a pressão. 

Este comportamento de inverno é indicativo da influência de massas de ar frio que atingem a 

região nesta época do ano. Um exemplo do comportamento atmosférico de inverno é visto na 

Figura 4-2, referente às imagens infravermelhas de satélite geoestacionário dos dias 25 e 26 

de agosto de 2005, quando uma massa polar fria avançou da região Sul para a região 

Sudeste, trazendo substancial queda de temperatura em todo o estado do Rio de Janeiro, 

embora não trouxesse chuvas significativas. Este padrão é característico do inverno na 

região. 
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Fonte: CPTEC/INPE.  

Figura 4-2: Imagens infravermelhas de satélite geoestacionário dos dias 25 e 26 de agosto de 2005, 
mostrando entrada de uma massa fria nas regiões Sul e Sudeste do país. 

4.1.1.2 - Controles de grande escala 

A seguir é feita uma análise do clima na região Sudeste do Brasil, tendo como base os dados 

meteorológicos das reanálises do NCEP e tendo como foco a caracterização climática que se 

impõe ao comportamento atmosférico na região do Parque Estadual dos Três Picos. 

4.1.1.2.1 - Pressão 

A evolução ao longo do ano da pressão próximo à superfície, como é vista nas Figuras 4.3 a 

4.6, a seguir, mostra a importância do controle de grande escala sobre a pressão na região de 

interesse. 
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Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-3: Climatologia da pressão ao nível do mar na região Sudeste,  
para o mês de janeiro, com as médias dos últimos 30 anos. 

 
Figura 4-4: Climatologia da pressão idêntica à da Figura 4-3,  

mas para o mês de abril. 
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Figura 4-5: Climatologia da pressão idêntica à da Figura 4-3,  

mas para o mês de julho. 

 

Tendo em conta que as pressões mais elevadas estão associadas a movimentos subsidentes 

do ar, o inverno se caracterizará por uma redução drástica das precipitações sobre a região 

sudeste, quando as pressões no território fluminense superam os 1020 hPa em média. 

 

 

Figura 4-6: Climatologia da pressão idêntica à da Figura 4-3,  
mas para o mês de outubro. 

A Figura 4-7 apresenta as normais climatológicas da pressão atmosférica para a estação de 

Nova Friburgo, tomadas no período de 1961 a 1990. Dentre as estações com dados 
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disponíveis, esta estação é a que melhor representa o comportamento climático na região do 

Parque Estadual dos Três Picos. Os valores mais elevados da pressão no inverno se devem 

principalmente à chegada nesta época do ano das massas de ar polar, que são 

caracterizadas por alta pressão. 
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Fonte: INMET. 

Figura 4-7: Normais climatológicas da pressão atmosférica em Nova Friburgo, 
tomadas no período de 1961 a 1990. 

A Figura 4-8 apresenta a sequência temporal da pressão média mensal, próximo à superfície, 

desde 1976 até 2005, na região do Parque Estadual dos Três Picos, usando os dados das 

Reanálises do NCEP/NCAR. A Figura 4-9 mostra a mesma sequência num período de quatro 

anos (entre 2001 e 2005). Os valores da pressão foram tomados pela média em uma área 

cobrindo razoavelmente o Parque, mas em níveis topográficos menores, o que explica a 

diferença entre estes valores e os das normais de Nova Friburgo. Por exemplo, usando-se a 

equação hipsométrica, temos que, para cada 100 m de elevação no nível do terreno, há uma 

redução de 10 hPa na pressão atmosférica. A diferença da ordem de 40 hPa mostrada nas 

figuras deve portanto representar uma diferença de níveis de cerca de 400 m. 
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Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-8: Sequência temporal da pressão média mensal, próximo à superfície,  
no período 1976-2005, na região do Parque Estadual dos Três Picos. 

 
Figura 4-9: Idêntica à Figura 4-8, mas para o período de 2001 a 2005. 
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4.1.1.2.2 - Temperatura 

A climatologia das temperaturas superficiais é apresentada a seguir sobre a região Sudeste 

do Brasil, usando os dados das Reanálises do NCEP/NCAR. Nesta sequência são 

apresentadas as temperaturas tomadas a 2 metros da superfície nos meses correspondente 

às estações do ano. 

 
Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-10: Climatologia da temperatura a 2 m da superfície na região Sudeste,  
para o mês de janeiro, com as médias dos últimos 30 anos.  

 

Figura 4-11: Distribuição da temperatura regional idêntica 
 à da Figura 4-10, mas em abril. 
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No verão e no outono (Figura 4-10 e Figura 4-11, respectivamente) o estado do Rio de 

Janeiro é caracterizado por temperaturas intermediárias entre o oceano ligeiramente mais 

quente e o interior mais frio devido à topografia. Nas épocas mais quentes do ano, a área 

continental se aquece significativamente durante o dia, mas perde calor à noite, 

principalmente nas montanhas. Enquanto isso, os oceanos suprem à noite com calor sensível 

o ar junto à superfície, mantendo as médias da temperatura um pouco mais altas do que no 

continente. 

 

Figura 4-12: Distribuição da temperatura regional idêntica  
à da Figura 4-10, mas em julho. 

 

Figura 4-13: Distribuição da temperatura regional idêntica  
à da Figura 4-10, mas em outubro. 
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No inverno e na primavera é evidente que a temperatura regional é0 controlada pela 

penetração de massas de ar frio que avançam desde o sul do país, com trajetórias 

essencialmente continentais, conforme as Figuras 4.12 e 4.13. Nestas figuras é importante 

observar os padrões continentais, influenciados não só pelos processos de resposta 

superficial à radiação solar, mas também pela advecção fria das massas de ar polares, uma 

característica do setor leste subtropical da América do Sul e, portanto, da região Sudeste do 

Brasil. Sobre o mar esta advecção não se verifica, porque as massas polares são bloqueadas 

pelas pressões mais altas que caracterizam os oceanos subtropicais.  

A seguir são apresentadas na Figura 4-14 as normais climatológicas da temperatura para 

Nova Friburgo e Teresópolis (área do Parque e área urbana). 
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Fonte: FIDERJ. 

Figura 4-14: Normais climatológicas da temperatura do ar em três localidades em  
torno do Parque Estadual dos Três Picos.  

As temperaturas médias mensais, a dois metros de altura do solo, são mostradas na Figura 

4-15, através da sequência temporal no período de 1976 a 2005 para a região do Parque 

Estadual dos Três Picos, usando os dados das Reanálises do NCEP/NCAR. Vê-se que estas 

temperaturas são da ordem ou eventualmente superiores a 23o C no verão e caem a cerca de 

17o C ou eventualmente até 15,5o C no inverno. Em seguida, a Figura 4-16 apresenta a 

mesma sequência temporal nos últimos cinco anos da série de reanálises utilizadas. 
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Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-15: Série temporal da temperatura média mensal a 2 metros do solo na 
 região do Parque Estadual dos Três Picos, no período de 1976 a 2005.  

 

Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-16: Série temporal da temperatura média mensal a 2 metros do solo  
na região do Parque Estadual dos Três Picos, no período de 2001 a 2005. 
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Na Figura 4-15, referente a 30 anos de dados, ou no detalhamento Figura 4-16, referente aos 

anos de 2001 a 2005, vê-se que o mês mais frio do ano corresponde ao início do inverno 

(junho ou julho), enquanto que o mês mais quente costuma ocorrer no inicio do verão 

(janeiro). 

4.1.1.2.3 - Vento 

As Figuras de 4.17 a 4.20 referem-se à circulação atmosférica de grande escala junto à 

superfície, sobre a região Sudeste do Brasil, para os meses de janeiro, abril, julho e outubro, 

representativos das estações do ano. Nestas figuras, as cores mais quentes indicam regiões 

com ventos mais intensos, enquanto as setas com cores frias referem-se aos ventos mais 

fracos. Além disto, uma seta é indicada no rodapé das figuras cuja dimensão serve como 

referência. 

 
Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-17: Climatologia dos ventos de superfície, na região Sudeste,  
para o mês de janeiro com as médias dos últimos 30 anos. 
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Figura 4-18: Climatologia dos ventos como na Figura 4-17,  
mas para o mês de abril. 

 

Figura 4-19: Climatologia dos ventos como na Figura 4-17,  
mas para o mês de julho. 
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Figura 4-20: Climatologia dos ventos como na Figura 4-17,  

mas para o mês de outubro. 

Dentre os padrões da circulação atmosférica de grande escala próximo à superfície em torno 

da América do Sul, certamente um dos que mais se destaca é representado pelo vórtice 

anticiclônico do Oceano Atlântico Sul. Seu efeito sobre os ventos da região Sudeste produz o 

predomínio de ventos de nordeste (NE). Assim as encostas voltadas para esta direção 

recebem a advecção úmida do ar oceânico, e tendem a ser mais viçosas que as encostas a 

sotavento das montanhas. 

 
Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-21: Sequência temporal da intensidade do vento na região do  
Parque Estadual dos Três Picos, no período de 1976 a 2005.  
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Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-22: Sequência temporal da intensidade do vento na região do  
Parque Estadual dos Três Picos, no período de 2001 a 2005. 

As flutuações dessa intensidade não parecem estar ligadas ao ciclo anual, conforme a Figura 

4-21 e a Figura 4-22, embora haja uma tendência de ventos mais fracos ocorrerem no 

período do inverno (entre maio e agosto).  

Para uma avaliação mais detalhada das direções predominantes do vento de grande escala e 

de suas flutuações sobre a região do Parque Estadual dos Três Picos, é mostrada a seguir a 

direção média climatológica a cada mês do ano. 

 
Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-23: Direção e intensidade do vento médio mensal ao longo do ano  
na região do Parque Estadual dos Três Picos.  
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4.1.1.2.4 - Precipitação 

As distribuições espaciais das precipitações médias mensais na região Sudeste do Brasil são 

mostradas nas figuras de 4.24 a 4.27, para os meses de janeiro, abril, julho e outubro.  

 

Fonte: Reanálises do NCEP. 

Figura 4-24: Distribuição climatológica da precipitação  
mensal no sudeste do Brasil em janeiro. 

 

Figura 4-25: Distribuição da precipitação regional idêntica 
 à da Figura 4-24, mas para abril.  
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Figura 4-26: Distribuição da precipitação regional idêntica 
 à da Figura 4-24, mas para julho. 

 

Figura 4-27: Distribuição da precipitação regional idêntica 
 à da Figura 4-24, mas para outubro. 

As chuvas na região onde está localizado o Parque Estadual dos Três Picos, seguem um 

padrão característico e comum a toda a região Sudeste do Brasil, com verões chuvosos e 

invernos secos. O estado do Rio de Janeiro se situa, durante o verão, numa posição 

intermediária entre o setor chuvoso que caracteriza o interior do continente e o oceano menos 
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chuvoso. Contudo especificamente o estado do Rio de Janeiro recebe frequentemente a 

influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul. 

No mês de abril (Figura 4-25) as chuvas médias mensais ficam entre 100 e 150 mm e no mês 

de outubro entre 150 e 200 mm. No mês representativo do inverno (Figura 4-26 referente a 

julho) as chuvas são inferiores a 50 mm, uma característica comum a uma extensa área do 

território brasileiro.  

A seguir são apresentadas as normais climatológicas nas estações Nova Friburgo, Fazenda 

Sobradinho, Cachoeira de Macacu e Teresópolis (estação do Parque e estação na área 

urbana). Os dados aqui evidenciam o ciclo sazonal da precipitação na região Sudeste, com a 

estação chuvosa no verão e estação seca no inverno. 
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Fonte: FIDERJ. 

Figura 4-28: Normais climatológicas dos totais mensais de  
precipitação nas localidades indicadas.  

A seguir são apresentadas as flutuações da precipitação total mensal nos últimos 30 anos na 

região do Parque Estadual dos Três Picos (Figura 4-29). Embora o padrão com verão 

chuvoso e inverno seco seja o mais marcante, percebe-se a ocorrência de alguns verões com 

chuvas mais intensas. As razões para estes extremos não são facilmente detectáveis e se 

devem provavelmente à combinação de fatores de controle nas escalas interanuais e 

interdecadais. A Figura 4-30 dá realce à variabilidade da precipitação na região do Parque 

nos últimos cinco anos. 
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Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-29: Sequência temporal da precipitação na região do Parque  
Estadual dos Três Picos, no período de 1976 a 2005.  

 
Fonte: Reanálises do NCEP/NCAR. 

Figura 4-30: Sequência temporal da intensidade do vento na região do  
Parque Estadual dos Três Picos, no período de 2001 a 2005. 
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4.1.1.2.5 - Balanço hídrico 

A seguir são mostrados os balanços hídricos de quatro localidades em torno do parque com a 

finalidade de permitir a integração das informações relevantes da umidade no solo (Figura 4-

31). Uma das principais preocupações no gerenciamento de um parque florestal é 

acompanhar a disponibilidade de água que as plantas irão utilizar para o seu viço. Quando a 

evapotranspiração real é igual ou maior que a evapotranspiração potencial, a quantidade de 

água disponível no solo é suficiente para manter a vegetação verde e turgescente. Quando o 

contrário ocorre, há déficit hídrico que certamente prejudicará a vegetação. Este déficit ocorre 

normalmente nos meses de inverno nas localidades em torno do Parque, o que se espera 

seja semelhante no interior do mesmo. 
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Fonte: FIDERJ. 

Figura 4-31: Balanço Hídrico nas localidades Nova Friburgo, Teresópolis  
(Parque Nacional), Teresópolis (área urbana) e Cachoeira de Macacu.  

4.1.1.3 - Estudo de fenômenos meteorológicos transientes 

Nos itens anteriores foi dada ênfase a uma descrição das características médias da circulação 

atmosférica e demais variáveis meteorológicas de interesse no estudo do clima no Parque 

Estadual dos Três Picos. O presente item aborda alguns fenômenos meteorológicos severos 

que atingem os estado do Rio de Janeiro, inclusive eventualmente dificultando a mobilidade 

de pessoas e veículos na região do Parque e em seu entorno. 
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4.1.1.3.1 - Descrição das perturbações transientes 

A região Sudeste do Brasil experimenta vários tipos de perturbações transientes, tanto de 

origem extratropical quanto tropical, e em todas as escalas, desde a escala sinótica até a 

mesoescala, incluindo sistemas convectivos organizados ou não. A seguir serão descritas 

algumas destas perturbações transientes que têm efeito sobre a região estudada.  

A passagem de frentes frias são os eventos de tempo transientes mais comuns e 

impactantes sobre a região Sudeste do Brasil.  Os ciclones extratropicais vindos do Pacífico, 

atravessando os Andes e a Argentina a sul de 350S, tomam um curso leste-sudeste no 

Atlântico, enquanto que as frentes frias a eles associadas movem-se na direção nordeste.  As 

frentes frias, enquanto se deslocam sobre a parte leste do continente sul-americano, ativam a 

convecção sobre a Argentina, Bolívia, Brasil e leste do Peru.  A Figura 4-32 mostra imagens 

infravermelhas de satélite nas quais uma frente se localiza no Atlântico, penetrando no 

continente com muitos aglomerados convectivos sobre a parte central da América do Sul.  

Neste evento, ocorrido no dia 7 de setembro de 2002, o impacto mais significativo foi a linha 

de instabilidade que precedeu este sistema frontal. 

Um estudo observacional da frequência de sistemas frontais sobre a América do Sul feito por 

Oliveira (1986), dá uma estatística mensal útil das penetrações frontais e seus efeitos sobre a 

atividade convectiva na América do Sul subtropical e tropical. A Figura 4-33 e a Figura 4-34 

mostram os principais resultados de Oliveira (1986) para a faixa latitudinal de 25 a 200S 

incluindo o estado do Rio de Janeiro. Em geral as penetrações frontais são bem distribuídas 

sobre todas as estações do ano, embora sua atividade convectiva (geração de chuvas 

intensas) seja bem menor durante os meses de inverno. As frentes frias são responsáveis 

pela maior parte das chuvas no Sudeste do Brasil. Em associação aos sistemas frontais, 

observam-se massas de ar frio com altas pressões à superfície, que avançam para norte-

nordeste sobre o continente na retaguarda das frentes frias causando, no inverno, quedas de 

temperatura. 
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Fonte: Furnas Centrais Elétricas S. A. 

Figura 4-32: Imagens de satélite mostrando a evolução do sistema frontal que  
atingiu a costa do Rio de Janeiro em 07 de setembro de 2002. 
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Figura 4-33: Distribuição média mensal da frequência de passagens de sistemas  
frontais na banda de 20 a 250S de latitude. As linhas cheias correspondem  

ao valor médio e as linhas pontilhadas ao desvio padrão. 

 

Figura 4-34: Distribuição média mensal da frequência de atividade convectiva associada 
à passagem de sistemas frontais na banda de 20 a 250S de latitude.  As linhas cheias  

correspondem ao valor médio e as linhas pontilhadas ao desvio padrão. 

As linhas de instabilidade associadas aos sistemas frontais são uma forma bastante comum 

de geração de precipitação intensa na região Sudeste do Brasil. O mecanismo gerador destas 

linhas parece estar associado à geração de ondas de gravidade originadas na própria frente 

fria.  Assim sendo, formam-se linhas de cumulonimbos aproximadamente paralelas à linha 

frontal, sendo que as linhas de instabilidade assim formadas avançam com velocidade maior 

que a das frentes.  O evento ocorrido na madrugada do dia 7 de setembro de 2002 foi 

diagnosticado como sendo um evento pré-frontal com estrutura de uma linha de instabilidade. 

Neste evento os fortes ventos da linha de instabilidade precederam à frente fria que só iria 

atingir o estado do Rio de Janeiro no início da tarde (Figura 4-35). 
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Fonte: CTH/SP. 

Figura 4-35: Imagens de radar mostrando a evolução da linha de instabilidade 
que precedeu a frente fria no dia 7 de setembro de 2002. 
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Os tornados são ventos com rápida rotação que fluem em torno de uma pequena área de 

baixa pressão intensa e estão associados a nuvens cumulonimbos de grande intensidade, 

denominadas super-células. O diâmetro da maioria dos tornados está entre 100 e 600 metros, 

embora alguns sejam menores do que 100 m e outros alcancem até 1.600 m de diâmetro, 

estando, portanto, inseridos nas menores faixas da mesoescala ou até mesmo na microescala 

dos fenômenos meteorológicos. Os tornados têm a forma de uma nuvem do tipo funil e 

somente recebem o nome de tornado quando chegam a atingir o solo. Embora nos Estados 

Unidos os tornados sejam responsáveis por muitas mortes e elevadas perdas materiais a 

cada ano, este tipo de fenômeno é bastante raro no estado do Rio de Janeiro, provavelmente 

por estar associado a grandes planícies.  

As trombas d’água são fenômenos que têm uma certa semelhança com os tornados e 

podem ocorrer com alguma frequência próximo ao litoral do estado do Rio de Janeiro. As 

Figuras 4-36 e 4-37 exemplificam a ocorrência deste fenômeno no litoral fluminense, sendo a 

Figura 4-36 referente à Bacia de Campos, onde estão as plataformas da Petrobrás, e a 

Figura 4-37 referente à praia de Ipanema no Rio de Janeiro. As trombas d’água são 

geralmente muito menores que os tornados, com diâmetro entre 3 e 100 metros, sendo 

também os ventos de menor intensidade, alcançando no máximo 45 nós. Além disto, movem-

se mais lentamente e seu tempo de duração está em média entre 10 e 15 minutos, embora 

possam eventualmente durar até uma hora. As trombas d’água formam-se no ar instável no 

início do desenvolvimento de nuvens cumulus congestus cujos topos estejam abaixo de 3.600 

metros. O funil da tromba d’água é similar ao funil do tornado, uma vez que ambos são 

nuvens de água líquida com ventos convergentes que tendem a ascender na parte central.  

Ao contrário da crença popular, contudo, as trombas d’água não levantam água de seu núcleo. 

  
Figura 4-36: Ocorrência de tromba d’água na Bacia de Campos. 
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Figura 4-37: Ocorrência de tromba d’água na praia  

de Ipanema no Rio de Janeiro. 

Até recentemente não haviam sido observados ciclones tropicais em torno da América do Sul. 

A escala dos ciclones tropicais ou furacões está na faixa subsinótica e tem origem sobre as 

águas quentes dos oceanos tropicais. A raridade desse fenômeno na costa leste sul-

americana se deve ao fato que as águas do Atlântico Sul são relativamente frias em 

comparação com as regiões de fontes desse fenômeno em outras partes do mundo. O 

fenômeno Catarina, atualmente reconhecido como um furacão, atingiu a costa de Santa 

Catarina em março de 2004, e renomados centros mundiais de meteorologia estão prevendo 

que este tipo de fenômeno poderá voltar a ocorrer no sul e sudeste do Brasil, afetando 

principalmente o litoral. A Figura 4-38 mostra uma imagem infravermelha de 26 de março de 

2004 onde se vê o Furacão Catarina aproximando-se da costa do estado de Santa Catarina. 
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Fonte: CPTEC/INPE. 

Figura 4-38: Imagem de satélite no canal infravermelho, do dia 26 de março 
de 2004 com o Furacão Catarina próximo da costa de Santa Catarina.  

4.1.1.3.2 - Sistemas frontais no estado do Rio de Janeiro 

A partir de uma resenha das frentes frias que atingiram o estado do Rio de Janeiro no período 

de janeiro de 1999 a dezembro de 2005, foi construída a Tabela 4-1, a seguir. 

Tabela 4-1- Quantidade de frentes frias que atingiram o estado do Rio de Janeiro entre 
 janeiro de 1999 e dezembro de 2005. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1999 2 2 3 3 6 5 4 3 5 3 5 6 

2000 5 5 5 3 4 4 6 5 3 3 5 4 

2001 1 1 2 3 3 3 4 0 4 2 4 3 

2002 2 2 1 1 3 2 5 3 4 3 2 3 

2003 2 0 2 3 3 3 2 5 4 3 5 4 

2004 2 4 4 2 6 2 3 4 3 5 4 3 

2005 3 3 1 4 2 2 3 3 6 4 4 5 

Fonte: Climanálise (CPTEC/INPE). 
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4.1.1.3.3 - Modelagem de um sistema frontal 

A seguir é apresentada na Figura 4-39 uma sequência conjugada de ventos e precipitação 

referente aos dias 15 a 17 de julho de 2000, quando uma frente fria passou pelo estado do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de ilustrar a evolução de um sistema frontal que chega à região 

Sudeste, conforme visto pelo modelo atmosférico de mesoescala MM5. O que importa nesta 

análise não é propriamente delinear o sistema frontal na sua forma clássica, mas sim 

apresentar os ventos locais com todos os detalhes importantes que a interação entre o 

sistema frontal e a fisiografia local impõem. Além disto, são mostrados também os campos da 

precipitação que certamente decorrem de todas as interações entre a atmosfera, a camada 

limite e a superfície. Neste evento a temperatura caiu de 23 oC para 12 oC na cidade do Rio 

de Janeiro, enquanto que a pressão caiu 8 hPa antes da entrada da frente e subiu 6 hPa após 

a sua passagem (não mostrado). 

  

  
Figura 4-39: Simulação a cada 3 horas, dos ventos e da precipitação associados à 

passagem de um sistema frontal entre os dias 15 e 17 de julho de 2000. 
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Figura 4-4-39 (continuação) 
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4.1.1.3.4 - Modelagem de trajetórias cinemáticas 

 Usando ainda a técnica de modelagem numérica, foi acoplado ao modelo atmosférico um 

esquema capaz de identificar a origem do ar que chega à região do Parque Estadual dos Três 

Picos. Neste estudo de caso, o sistema frontal que passou pela região Sudeste do Brasil entre 

os dias 22 e 26 de maio de 2006 é usado como cenário para determinação das trajetórias 

cinemáticas nas quais o Parque é o alvo.  

Quando não há frentes na região, o vento predominante é de nordeste, trazendo ar mais puro 

originado no Oceano Atlântico e da região montanhosa ao norte do Parque. Quando, porém, 

há uma frente fria como neste exemplo, o campo do vento muda totalmente, podendo trazer 

poluentes gerados na região urbana do Grande Rio, que inclui a área industrial do Rio de 

Janeiro, a poluição dos veículos de toda a área urbana e rodovias, além do complexo 

petrolífero da REDUC.  

Na Figura 4-40 e na Figura 4-41 a seguir são mostrados exemplos de trajetórias percorridas 

pelo ar que chega ao Parque, no caso de chegada de uma frente fria passando pelo estado 

do Rio de Janeiro. Vê-se que as trajetórias tendem a fluir de sul e de sudeste, trazendo os 

poluentes gerados na região de Niterói, mas há situações em que podem vir de sudoeste, 

passando pela região da refinaria de Duque de Caxias e pelas rodovias Washington Luiz e 

Presidente Dutra.  

 
Figura 4-40: Trajetórias do ar que chega ao Parque Estadual dos Três Picos, no dia 23 de maio 
 de 2006, nos horários de 00 UTC (preto), 06 UTC (vermelho), 12 UTC (verde) e 18 UTC (azul). 
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Figura 4-41: Trajetórias do ar que chega ao Parque Estadual dos Três Picos, no dia 24 de maio  
de 2006, nos horários de 00 UTC (preto), 06 UTC (vermelho), 12 UTC (verde) e 18 UTC (azul). 

4.1.2 - Caracterização hidrográfica 

4.1.2.1 - Recursos hídricos superficiais 

O conceito de recursos hídricos compreende uma série de características associadas à 

dinâmica, quantidade, qualidade, política e economia da água em uma determinada região. 

Desde a crise ambiental da década de 1970, ficou patente que a água deveria ser 

considerada um recurso natural não renovável e de importância estratégica. E mais, que tal 

recurso deveria ser gerenciado e protegido, para que não ocorresse uma catástrofe social de 

dimensões inimagináveis, já que o meio ambiente e as atividades humanas são dependentes 

do recurso água. 

A partir deste momento, os estudos estritamente geográficos - de descrição dos cursos d’água 

e das bacias hidrográficas - e hidrológicos, de utilização de métodos analíticos, não mais 

corresponderam à necessidade do entendimento das várias dimensões do recurso água. 

Neste estudo, a abordagem dos recursos hídricos superficiais compreende o estudo da 

dinâmica e circulação da água em superfície, a quantidade e distribuição dessas águas, o 

grau de poluição, seu potencial de utilização para as diversas atividades humanas, e a 
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geopolítica de uso da água na área de estudo. Não está incluído, neste trabalho, o estudo e 

discussão das águas subterrâneas. 

o perímetro do Parque Estadual dos Três Picos. O território do Parque se insere e integra 

quatro unidades hidrográficas maiores, assim discriminadas: 

• Bacias dos rios Guapimirim, Guapi-açu e Macacu (Bacia da Baia da Guanabara); 

• Bacia do rio São João; 

• Bacia do rio Macaé; 

• Bacias contribuintes do rio Paraíba do Sul (várias sub-bacias da margem direita do curso 

médio inferior do rio). 

A área do Parque se impõe não apenas como um divisor de águas destas bacias, mas, 

principalmente, como importante abrigo de nascentes e mananciais para toda a região, devido 

ao alto regime pluvial existente associado à vegetação reguladora, do ponto de vista 

hidrográfico. Sua importância para cada uma das macrobacias é proporcional ao regime 

pluvial e à área ocupada pelo Parque em relação à área total de cada bacia. 

A seguir serão apresentadas descrições qualitativas das macrobacias, bem como a avaliação 

da importância da área do Parque no contexto de cada uma delas. 

4.1.2.1.1 - A bacia do rio Macaé 

A bacia do rio Macaé se situa na porção centro norte do estado do Rio de Janeiro. Seus 

divisores de água são as cumeadas da Serra do Mar, desembocando no oceano atlântico, 

junto à cidade do mesmo nome. A bacia faz limite ao norte com as bacias do rio Paraíba do 

Sul e com a bacia do rio Macabú; ao sul com bacia do rio São João; e a leste pelo Oceano 

Atlântico. 

A geografia da bacia do rio Macaé apresenta as seguintes características: 

• forma alongada no sentido leste – oeste; 

• densidade de drenagem alta; 

• desnível entre as cabeceiras e foz de aproximadamente 800 metros, com forte declive no 

primeiro terço da drenagem; 

As condições de contorno (características físicas que determinam a forma de circulação da 

água) da bacia como um todo são: 
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• Pluviosidade: as precipitações se distribuem de maneira anisotrópica na bacia como um 

todo. Os índices pluviométricos são muito altos nas cabeceiras (cerca de 2.000 mm/ano). 

Este índice decresce de maneira constante ao longo da bacia, mas permanecendo alto. 

Na foz a precipitação média está na ordem dos 1.000 mm/ano. As chuvas são bem 

distribuídas durante todo o ano, apesar da presença de períodos de estiagem no inverno; 

• Paisagens físicas: as paisagens físicas são as condições de relevo, geologia e vegetação 

existentes. Na bacia do rio Macaé distinguem-se várias paisagens físicas diferentes. Nas 

cabeceiras predominam as encostas de declive elevado, com regolitos pouco 

desenvolvidos, e vegetação de mata. Este paisagem está associada a vales encaixados, 

com grandes desníveis entre a calha e os divisores. Estas paisagens são coadjuvadas por 

encostas de vegetação mais rala, ou mesmo, com vegetação degradada, com forte 

produção de fluxos superficiais e sedimentos. Na zona situada entre a BR-101 e os 

contrafortes da Serra do mar, as paisagens são agrárias, predominando terrenos colinosos 

e baixadas, onde se intercalam solos residuais e colúvios espessos e sedimentos flúvio-

marinhos, todos recobertos por vegetação de pasto, com remanescentes isolados. A 

paisagem do terço final do rio mescla baixadas de sedimentos flúvio-marinhos, com 

colinas isoladas, ambas cobertas por vegetação de pasto, com forte tendência de 

ampliação da urbanização; 

• Processo antrópico: na bacia do rio Macaé existem 3 vetores de ocupação. O primeiro 

está associado ao terço superior da bacia. Trata-se de um vetor de ocupação por sítios de 

lazer. Esta ocupação se iniciou na década de 1970 (em função da fuga de pessoas ligadas 

à contracultura para a área), e vem se intensificando. A médio prazo esta ocupação tende 

a causar danos em toda a bacia. O segundo vetor ocorre na porção média da bacia, onde 

predominam fazendas. Após um período de decadência, notou-se uma retomada da 

atividade pecuária, com a reconversão de áreas para pastos. No trecho final do rio, os 

processos antrópicos estão associados à dinâmica da cidade de campo, e às 

possibilidades de ocupação das estradas que levam a esta cidade. Trata-se de uma 

ocupação que mescla loteamentos populares, indústrias e área de expansão de 

comunidades carentes. 

A bacia de drenagem apresenta diferenças marcantes, podendo ser seccionada em 3 setores. 

São eles: 

• Alto curso: este setor localiza-se entre as cabeceiras e os contrafortes da Serra do Mar; e 

tem como principal característica os vales encaixados, com afloramentos rochosos, e 

vegetação exuberante; 

• Médio curso: este setor localiza-se entre os contrafortes da Serra do Mar e a BR-101; este 

setor individualiza-se pela presença de colinas e baixadas fluviais; 
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• Baixo curso: o baixo curso está situado entre a Br-101 e a foz do rio, na cidade de Macaé; 

esta área se caracteriza pelas baixadas flúvio-marinhas e pela urbanização. 

As principais características hidrogeográficas do alto curso do rio Macaé são: 

• superfícies de drenagem superficial direta em afloramentos e áreas desmatadas; 

• superfícies de drenagem (encosta vegetadas) onde predominam fluxos subsuperficiais, 

responsáveis pela manutenção das vazões permanentes dos canais; 

• canais de primeira ordem temporários, com fluxo pluvial, que permanecem ativos mesmo 

após as chuvas pelas contribuições das superficiais de fluxo subsuperficiais; 

• canais secundários permanentes, mantidos pelo armazenamento das águas nos regolitos 

vegetados; 

• canais principais permanentes de fluxo turbulento; 

No médio curso do rio, as seguintes características hidrográficas são predominantes: 

• superficiais de escoamento com predomínio de fluxos superficiais diretos; 

• canais secundários meandrantes, com grande variedade de vazões, com processos de 

assoreamento e atulhamento intenso; 

• canal principal do rio Macaé, com grande largura e pequena profundidade; 

O baixo curso apresenta as seguintes características hidrográficas: 

• superficiais de drenagem onde predominam fluxos pluviais superficiais lentos, com locais 

de forte infiltração e retenção de água; 

• canais secundários artificiais de drenagem, com fluxos lentos, e em vários pontos 

bidirecionais; 

• canais principais (rio Macaé) com leito retificado (a montante) e meandrante (junto a 

Macaé). 

A qualidade da água pode ser considerada boa até a localidade de correntezas, sofrendo 

progressiva degradação até o estuário. A quantidade de água é mantida, nesta ordem, pelas 

chuvas precipitadas sobre a zona de colinas, pelas intensas chuvas na área serrana, e pelas 

precipitações na área de baixada. Os principais problemas estão associados à adução de 

água sem controle, lançamento de esgotos domésticos, poluição por agrotóxicos, extração de 

areias, e atividades de lazer sem controle, alteração de topologia de sistemas hídricos sem 

controle. 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 4-35 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Os usos existentes são: abastecimento humano, uso industrial, dessedentação, e recreação. 

Não existem players que se destaquem no cenário geopolítico da água na área. Existem 

grandes consumidores, como as termoelétricas, e grupos de degradadores organizados 

(empresas de extração de areia). Não parece existir nenhum grupo que se preocupe em 

gerir/garantir a água para as suas atividades. Os órgãos ambientais têm agido de maneira 

permanente, mas sem efetividade dada à magnitude dos problemas. 

4.1.2.1.2 - Bacias dos rios Guapimirim – Guapiaçú - Macacu (Bacia da Baía da 

Guanabara) 

Esta macrobacia é formada por dois compartimentos distintos: o de serra e da baixada. No 

compartimento de serra predominam (1) uma associação de fluxos superficiais e 

subsuperficiais em encostas de alta declividade, com cobertura vegetal, que confere 

estabilidade sazonal aos cursos d’água; (2) fluxos pluviais canalizados de primeira ordem, de 

alta energia, em linhas de drenagem e em pequenos vales em encostas de altos declives e 

vegetadas; (3) fluxos em canais permanentes (rios) de alta energia e poder de transporte, com 

aumento de vazão durante eventos pluviais mais intensos. 

No compartimento de baixada, articulado de maneira praticamente direta com o 

compartimento anterior, predomina a seguinte combinação: (1) fluxos superficiais pluviais de 

baixa energia, em baixadas flúvio-marinhas e fluviais, com alto potencial de enchentes; (2) 

fluxos lentos em áreas alagadas, junto à Baía da Guanabara, inclusive com influência 

marinha; (3) fluxos canalizados, de regime regular, em canais naturais e retificados, com 

energia crescente de montante para jusante, com aumento expressivo de vazões durante as 

chuvas e problemas de enchentes e torrentes. 

Esta bacia apresenta vazões regionais de grande magnitude, abastecida em sua maior parte 

pelas intensas chuvas precipitadas nas encostas da Serra do Mar. A qualidade da água na 

bacia sofre expressiva degradação das áreas de serra para as áreas de baixada. A qualidade 

é considerada boa, para consumo humano, até a cidade de Guapimirim. Entre esta localidade 

e a calha do rio Macacu a qualidade é considerada mediana, sendo o baixo curso dos rios 

considerados degradados. Os principais pontos de poluição hídrica na bacia estão associados 

a núcleos urbanos. 

A utilização da água nessa unidade hidrográfica se dá de forma variada, tanto para as 

atividades econômicas (fábricas como a Klabin e a Schincariol), como para as atividades 

agrárias, mas principalmente para o abastecimento humano, destacando-se as captações do 

sistema Imunana-Laranjal, que abastece São Gonçalo e Niterói. Também são desenvolvidas 
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atividades de lazer e turismo nas áreas de serra, muito importantes em nível regional. Deve 

ser lembrado que os rios desta bacia estão articulados à área de mangue da baía da 

Guanabara, sendo indiretamente associados à atividade de pesca. 

Os principais problemas existentes na bacia são a ocorrência de torrentes (cabeças d’água), 

enchentes, erosão e assoreamento de margens, e poluição hídrica nos trechos a jusante da 

bacia. 

Ainda não são reportados conflitos de uso importantes dentro dessa bacia. O principal órgão 

envolvido é a CEDAE, associada à empresa Águas de Niterói, no entanto, esta empresa não 

tem atuado no sentido de garantir suas fontes de água. Os órgãos ambientais têm operado de 

maneira constante na área, o que não tem evitado o processo descontrolado de expansão da 

ocupação urbana, seja de classes de renda baixa, nas planícies, seja por classes de renda 

mais alta, nas serras. As captações/aduções e apropriações de trechos de rios por 

loteamentos vêm se tornando um problema na região. 

Importância da área do PETP na bacia 

A área do Parque dos Três Picos inserida nesta bacia é de aproximadamente 10% da área 

total da bacia. Esta pequena área é responsável por 20% a 25% da água existente, tendo em 

vista a diferença de índices pluviométricos entre a baixada e as serras. Porém, é da área do 

Parque que sai a maior parte da água efetivamente utilizável no abastecimento humano. Além 

disto, as atividades de lazer desenvolvidas na área do Parque repercutem em toda a região. 

Por outro lado, as chuvas intensas na área do Parque determinam problemas de enchentes e 

torrentes nas áreas a jusante. A degradação da área florestada do Parque, responsável pela 

“vazão firme” dos rios, poderá trazer impactos negativos significativos no abastecimento de 

água de setores da Região Metropolitana. 

4.1.2.1.3 - A bacia do rio São João 

A bacia do Rio São João apresenta três zonas hidrogeográficas. A primeira ocupa a área de 

Serra, perfazendo menos de 5% da área total da bacia. Nesta área ocorre a associação de 

fluxos subsuperficiais pluviais em encostas vegetadas, fluxos pluviais em canais de primeira 

ordem em encostas vegetadas, e fluxos de alta energia em canais permanentes. A segunda 

zona ocupa a área de colinas, podendo ser delimitada pela represa de Juturnaíba. Nesta zona 

ocorrem fluxos pluviais superficiais e subsuperficiais em áreas de colinas, com áreas de 

pastagem e fragmentos de floresta. A represa de Juturnaíba e suas adjacências representam 

uma zona especial, com fluxo modificado e acúmulo de água na represa. O baixo curso é 

dividido entre um canal meandrante e um estuário, com forte influência marinha. 
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A quantidade de água nesta bacia pode ser considerada pequena, em relação às demais 

bacias regionais. Isto ocorre em função da baixa pluviosidade nas regiões de baixada a 

jusante da represa de Juturnaíba. A vazão firme da represa é garantida pela pluviosidade nas 

áreas de colinas - entre a BR-101 e os contrafortes da Serra - e pela alta pluviosidade na 

região serrana da bacia. A qualidade da água é considerada boa até a represa de Juturnaíba, 

muito em função da baixa urbanização do trecho norte do município de Silva Jardim. A partir 

da represa, na área de baixada, a qualidade é considerada degradada. Os principais 

problemas da bacia estão associados a enchentes, assoreamento de rios, extração de areia, 

má utilização da água aduzida (em Juturnaíba) e poluição hídrica na baixada. Os principais 

usos são o abastecimento humano - para o qual foi construída a represa de Juturnaíba -, 

dessedentação, pesca (no baixo curso), extração de areia, lazer-turismo (na área de serra). 

Mas o principal problema da bacia está relacionado às profundas alterações em seu regime, 

realizadas nas décadas de 1970/1980, inclusive a implantação da represa de Juturnaíba e 

canalização dos rios. 

Os principais órgãos atuantes nessa bacia são a concessionária Águas de Juturnaíba e a 

Prolagos, responsáveis pela captação e abastecimento de toda a Região dos Lagos. A estas 

empresas se junta o Consórcio Intermunicipal Lagos-São João, uma agência intermunicipal 

que atua na conservação dos recursos naturais e na promoção do desenvolvimento 

sustentado nas bacias hidrográficas de sua região, em estreita colaboração com seus 

consorciados (prefeituras, empresas, entidades da sociedade civil). A missão do Consórcio é 

empreender programas e projetos ambientais, que incluem a recuperação de lagoas, 

monitoramento da qualidade da água, reflorestamento, planejamento de bacias, educação 

ambiental e gerenciamento costeiro. 

Importância da área do PETP na bacia do rio São João 

A área do Parque dos Três Picos representa um percentual pequeno da área total da bacia, 

porém, dada a diferença marcante entre o regime pluvial da baixada e o da serra, esta 

pequena área é responsável por cerca de 30 a 35% da “vazão firme” disponível. Além disso, 

as atividades turísticas e de lazer realizadas nesta área são fundamentais para incentivar uma 

nova forma de turismo - complementar à atividade do turismo de praia - que se está 

implantando na região. 

4.1.2.1.4 - Bacia do rio Macacu 

A bacia do rio Macacu apresenta semelhanças marcantes, do ponto de vista hidrogeográfico, 

com a bacia do rio Macaé. Esta bacia é formada pelas seguintes zonas:  
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− a primeira ocupa a área de Serra, perfazendo 15% da área total da bacia. Nesta área 

ocorre a associação de fluxos subsuperficiais pluviais em encostas vegetadas, fluxos 

pluviais em canais de primeira em encostas vegetadas, e fluxos de alta energia em canais 

permanentes;  

− a segunda zona ocupa a área de colinas e pela planície do rio, podendo ser delimitada 

pela BR-101. Nesta zona ocorrem fluxos pluviais superficiais e subsuperficiais em áreas 

de colinas com pastos e fragmentos de floresta. O baixo curso drena áreas de baixada 

(associadas à formação do delta do rio Paraíba do Sul), sendo controlado por canais 

retificados, cercados por áreas alagáveis. 

A qualidade da água pode ser considerada boa até a altura da BR-101, sofrendo progressiva 

degradação até o estuário. A quantidade de água é mantida, nesta ordem, pelas chuvas 

precipitadas sobre a zona de colinas e na própria planície fluvial (médio vale), pelas intensas 

chuvas na área serrana, e pelas precipitações na área de baixada. Os principais problemas 

estão associados à adução de água sem controle, lançamento de esgotos domésticos, 

poluição por agrotóxicos, extração de areias, e atividades de lazer sem controle, alteração de 

topologia de sistemas hídricos sem controle. 

Os usos existentes são: abastecimento humano, uso industrial, irrigação de áreas de cana-de-

açúcar, dessedentação de animais, e recreação. 

Não existem players que se destaquem no cenário geopolítico da água na área. Os grandes 

consumidores são raros (as empresas de extração de areia, por exemplo, são 

desorganizadas). Não parece existir nenhum grupo que se preocupe em gerir / garantir a água 

para as suas atividades. Os órgãos ambientais têm agido de maneira permanente, mas sem 

efetividade dada à magnitude dos problemas. 

4.1.2.1.5 - Bacias de rios afluentes do rio Paraíba do Sul 

O Parque dos Três Picos é um centro dispersor de águas para várias bacias de rios afluentes 

ao Paraíba do Sul, destacando-se os rios Bengala, Grande, Pretos, Das Bengalas e 

Paquequer. 

Estes rios apresentam características comuns, portanto serão descritos de maneira conjunta, 

como uma zona hidrogeográfica. 

As bacias desta zona hidrogeográfica apresentam 3 compartimentos naturais diferenciados. O 

primeiro localiza-se nos contrafortes da Serra do Mar. Estas áreas são dominadas pela 

seguinte associação de padrões de escoamento: fluxos superficiais e subsuperficiais em 
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áreas de encostas vegetadas (permitem vazões regularizadas nos rios principais), fluxos 

superficiais temporários (pluviais) em linhas de drenagem de primeira ordem, em encostas 

vegetadas, e fluxos em canais de alto declive, com alta energia, com aumento de vazões em 

períodos pluviais.  Um segundo compartimento está situado nas colinas do vale do Paraíba 

(mar de morros, morrote em meia laranja). A circulação da água nestas áreas assume os 

seguintes padrões: fluxos pluviais superficiais em áreas de morrotes sem vegetação, fluxos 

temporários (pluviais) em fundo de vales intercolinas, e fluxos perenes em canais de rios 

principais. O terceiro compartimento é o Vale do Paraíba, onde os rios principais irão 

desembocar após atravessar a larga planície fluvial. 

Os usos da água nestas áreas apresenta diferenças marcantes em relação às áreas 

anteriores. Aos usos de abastecimento, dessedentação e irrigação, se juntam os usos 

econômicos de pesca, atividades de lazer e geração de energia elétrica (Pequenas Centrais 

Hidroelétricas). Estas pequenas centrais são gerenciadas por empresas particulares com o 

aval da ANEEL e da ELETROBRAS. 

Os principais problemas desta bacia estão associados a enchentes (principalmente graves 

devido à ocupação de faixas de fundo de vale), poluição (rios Bengala e Paquequer, 

principalmente), diminuição de disponibilidade hídrica e perda de recursos de pesca. 

A geopolítica destas bacias apresenta um número maior de atores, principalmente por estar 

inserida dentro da bacia do Paraíba do Sul (que têm seu próprio comitê de bacia 

interestadual), e pela presença de pequenas centrais hidroelétricas. Estão presentes também 

grandes consumidores, principalmente as industrias de Nova Friburgo e Teresópolis. Estes 

players principais têm tentado garantir a disponibilidade hídrica para seus empreendimentos. 

No entanto, poucos têm tido a visão de preservação dos mananciais que garante as vazões e 

na diminuição da crescente poluição das águas. 

4.1.2.2 - Identificação e delimitação das microbacias 

Neste tópico serão descritas as principais características gerais da circulação das águas e de 

sua gestão política dentro da área do Parque dos Três Picos. Com essa finalidade, a área do 

Parque será dividida em domínios principais de drenagem e, por conseguinte, a avaliação por 

bacias hidrográficas será realizada em um momento posterior. 

A análise geral do Parque, bem como a caracterização das principais bacias hidrográficas em 

que está inserido, identificou a existência de duas regiões diferentes quanto à hidrogeografia 

dentro de seus limites. A área norte, que corresponde às bacias que drenam para o rio 

Paraíba do Sul, cujo principal traço é o relevo de menor amplitude altimétrica, e a área sul, 
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que engloba as bacias que drenam para o Oceano Atlântico - incluindo as que drenam para a 

Baía da Guanabara e para a Lagoa Feia -, cujas principais características são uma grande 

amplitude de relevo e baixos cursos meandrantes (esta última, uma característica externa). 

Mas também as precipitações são ligeiramente diferentes nestas duas áreas, com um maior 

índice pluviométrico na região Sul. 

4.1.2.2.1 - Dinâmica das águas no Parque 

A circulação das águas na área do Parque ocorre da seguinte forma: 

[a] fluxos pluviais, superficiais e principalmente subsuperficiais, em encostas vegetadas de 

declive acentuado. Este tipo de sistema de circulação é responsável pela manutenção da 

carga dos canais permanentes existentes; 

[b] fluxos pluviais temporários em áreas de canais de primeira ordem; em geral estes fluxos 

se mantém durante um período após o encerramento dos eventos de chuvas; 

[c] fluxos em canais permanentes; a perenidade dos canais é mantida pelo armazenamento 

das águas em áreas florestadas. Estes canais apresentam um hidrograma de vazão x 

chuva com dois picos, evidenciando a contribuição dos fluxos pluviais superficiais e dos 

fluxos pluviais subsuperficiais. 

Estes três subsistemas estão altamente integrados, com as águas passando das encostas 

para canais de primeira ordem, temporários ou permanentes, e daí para os canais 

permanentes. É fundamental neste processo o armazenamento da água, função da espessura 

do solo e da cobertura vegetal. A degradação da cobertura vegetal promove uma mudança no 

balanço destes subsistemas, com consequências severas para a dinâmica a jusante. 

Na região Norte, estes sistemas tendem a apresentar uma maior quantidade de água em 

circulação, em função das maiores precipitações. Os hidrogramas apresentam padrões 

semelhantes, pois apesar da maior declividade dos terrenos e menor espessura de solo, a 

cobertura florestal é mais efetiva no controle da descarga dos fluxos subsuperficiais. 

4.1.2.2.2 - Quantidade das águas no Parque 

A área do Parque apresenta um grande superávit hídrico, em função das fortes precipitações 

e da taxa de insolação e nebulosidade, apesar da alta evapotranspiração típica de áreas 

florestadas. Este excesso de água encontra locais adequados de armazenamento nos solos 

de áreas de floresta. Isto possibilita a regularização de altas vazões de rios e córregos 
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permanentes. Este processo é mais típico na região Sul, devido à efetividade da vegetação na 

retenção de água. 

4.1.2.2.3 - Qualidade das águas do Parque e seu enquadramento legal 

Dentro da área do Parque inexistem, numa análise macrorregional, fatores de poluição 

hídrica. Assim, a qualidade da água nos rios internos ao Parque deve ser considerada muito 

boa. As águas dos rios podem ser enquadradas como aptas ao consumo humano e às 

atividades de contato primário (Ministério da Saúde Portaria 518/2004, Resolução CONAMA 

274/2000, CONAMA 357/2005). 

Deve-se chamar a atenção para os efeitos potenciais das trocas atmosféricas com a região da 

Baía da Guanabara, que podem dispor poluentes na área do Parque. 

4.1.2.2.4 - Rios do Parque Estadual dos Três Picos 

O Parque dos Três Picos apresenta uma grande quantidade de pequenos córregos de 

primeira, segunda e terceira ordem, bem como calha de rios principais, como a do próprio rio 

Macaé. 

Com intuito de definir estes rios, e tendo em vista a importância do Parque como área de 

dispersão e recarga de bacias regionais, foi feito um levantamento de todos os cursos de 

água diretamente afetados pelo território do Parque. Foram considerados cursos de água 

afetados pelo Parque todos aqueles circunscritos no polígono formado pela seguintes vias: 

Estada Rio Petrópolis, Estrada Rio Magé, Estada Petrópolis Nova Friburgo, Estrada de 

Ligação Nova Friburgo Macaé, Estrada BR-101 trecho Macaé Itaboraí, e Estrada Itaboraí 

Magé. Toda a água disponível neste polígono está diretamente ou indiretamente associada ao 

território do Parque dos Três Picos. 

A seguir será apresentada uma listagem dos rios existentes, suas principais características e 

problemas ambientais existentes. 
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Quadro 4-1: Listagem dos rios existentes 

Nome do recurso Afluência Avaliação 

Rio Paquequer Rio Bengalas 
Importante recurso regional; alta degradação em 
função da urbanização da bacia. 

Córrego Meudon Rio Imbui > Rio Paquequer 
Teresópolis; recurso fortemente impactado pela 
urbanização. 

Rio Fischer Rio Paquequer; 
Teresópolis; acompanha a BR-116; recurso 
altamente impactado pela urbanização. 

Rio Albuquerque 
Córrego M.dos Macacos > Rio 
Paquequer; 

Teresópolis; setor noroeste de fora do parque; 
altamente impactado pela urbanização. 

Córrego Albuquerque Córrego Boa Fé > Rio Bengalas Setor noroeste; impacto da urbanização. 

Córrego Boa Fé Rio Bengalas Rio paralelo à rodovia; impacto urbano elevado. 

Rio Jacarandá Rio Bengalas Altamente impactado pela ocupação humana. 

Córrego da prata Rio Bengalas Impacto devido à antropização da bacia. 

Rio Varginha Rio Bengalas Impacto devido à antropização da bacia. 

Córrego das Cruzes Rio Bengalas Impacto devido à antropização da bacia. 

Rio Vargem Grande Rio Bengalas Impacto devido à antropização da bacia. 

Rio das Pedras 
Rio Vargem Grande > Rio 
Bengalas 

Impacto devido à antropização da bacia. 

Córrego Jucuno 
Rio Vargem Grande > Rio 
Bengalas 

Impacto devido à antropização da bacia. 

Córrego das Pedras Rio Bengalas Impacto devido à antropização da bacia. 

Córrego da Toca Rio Bengalas 
Córrego Paralelo a RJ-130; alta taxa de 
antropização. 

Rio Bengalas Rio Preto 

Importante recurso regional; utilizado para 
geração de energia elétrica, lazer e 
abastecimento urbano e rural; recurso em 
processo de degradação em função do 
desmatamento e urbanização da bacia. 

Córrego Vista Alegre Rio dos Frades 
Recurso local junto a RJ-130; pressão do 
desflorestamento e uso agrário. 

Rio dos Frades Paraíba do Sul 

Recurso de importância regional; grau de 
degradação pequeno no alto curso; problemas 
de desmatamento, ocupação agrária e poluição 
por agrotóxicos. 

Córrego Cajetine Rio dos Frades 
Pequena bacia local; impactos do 
desflorestamento, agricultura. 

Córrego Barranco do 
Ouro  

Rio dos Frades 
Pequeno recurso local; pressões da ocupação 
rural. 

Córrego Mucaçu Rio dos Frades Recurso local sob pressão do desflorestamento. 

Rio das Antas Rio dos Frades 
Importante afluente do Rio dos Frades; pressões 
de desflorestamento; potencial de uso turístico. 

Córrego Caixa de 
Fósforo 

Rio das Flores 
Recurso local; potencial limitado de 
abastecimento e turismo. 

Córrego Sebastiana Rio dos Frades 
Recurso localizado próximo a RJ-130; pressões 
associadas ao desflorestamento. 

Córrego da Escola 
Córrego Sebastiana > Rio dos 
Frades 

Recurso local; pressões associadas ao 
desflorestamento. 

Rio Formiga Rio dos Frades 
Recurso paralelo a RJ-130; pressões associadas 
ao desflorestamento. 

Córrego Morro Agudo Rio Formiga > Rio dos Frades 
Recurso local medianamente preservado; 
problemas de supressão. 

Córrego Camjunho Rio Formiga > Rio dos Frades Recurso local; pressão de desmatamento. 

Rio Vieira Rio Formiga > Rio dos Frades Recurso local; pressão de desmatamento. 

Córrego Palmira 
Rio Vieira > Rio Formiga > Rio dos 
Frades 

Recurso de primeira ordem; pressão de 
desmatamento. 
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Nome do recurso Afluência Avaliação 

Córrego Grande Rio Grande 
Recurso drena para nordeste; forte pressão de 
desmatamento. 

Córrego Buracão Rio Grande Forte pressão de desmatamento. 

Rio Grande Rio Paraíba do Sul 
Importante recurso regional utilizado para 
geração de energia, lazer e abastecimento; 
pressão de desmatamento em suas nascentes. 

Córrego Boa Vista Córrego Salinas > Rio Grande Recurso local sob pressão do desmatamento. 

Córrego Salinas Rio Grande 
É um dos formadores do Rio Grande; sofre forte 
pressão de desmatamentos. 

Córrego Bananal Córrego Salinas > Rio Grande Recurso local, forte pressão de desmatamento. 

Córrego Serra Velha Rio Grande Recurso local; forte pressão de desmatamento. 

Córrego Campestre Rio Grande Recurso local da área de influência do Parque. 

Córrego dos 3 Picos Rio Grande 
Recurso local sob forte pressão de 
desmatamento. 

Córrego do Gallo Rio Grande 
Recurso local sob forte pressão de 
desmatamento. 

Córrego São Lourenço Rio Grande 
Recurso local sob forte pressão do 
desmatamento. 

Córrego da Fazenda 
São Lourenço 

Córrego São Lourenço > Rio 
Grande 

Recurso local sob forte pressão de 
desmatamento. 

Córrego da Lagoa Rio Grande 
Recurso local sob forte pressão de 
desmatamento. 

Córrego d´Antas Bacia do Rio Grande 
Recurso local com cabeceiras dentro da área de 
amortecimento; forte pressão de 
desflorestamento. 

Córrego Boa Vista Córrego d´Antas 
Recurso local, com nascentes na área de 
amortecimento; sob forte pressão associada ao 
crescimento urbano de Nova Friburgo. 

Córrego de Olaria Córrego d´Antas 

Recurso local, comprometido em função do 
crescimento urbano (favelas) do Bairro de Olaria, 
Nova Friburgo; problemas de alteração do 
deflúvio e da qualidade da água. 

Córrego d´Antas Bacia do Rio Grande 

Recurso extra-local; com cabeceiras na zona de 
amortecimento; comprometimento em função do 
crescimento de favelas no Bairro de Olaria, Nova 
Friburgo. 

Córrego da Fechadura Córrego d’Antas 
Pequeno recurso local; Comprometido pela 
urbanização irregular. 

Córrego Alagoinha Rio (centro de Nova Friburgo) 
Pequeno recurso local; fora da área de 
amortecimento do parque; recurso comprometido 
pela urbanização. 

Córrego Paraíso 
Rio (centro de Nova Friburgo - 
margem direita) 

Pequeno recurso local, totalmente modificado 
pela urbanização da cidade de Nova Friburgo. 

Córrego Vargem 
Grande 

Rio Cascatinha > (centro de Nova 
Friburgo - margem direita) 

Recurso local, com cabeceiras ainda fora da 
zona de amortecimento do parque; Recurso sob 
pressão do desflorestamento. 

Córrego Cascatinha Rio (centro de Nova Friburgo) 

Recurso local com cabeceiras na zona de 
amortecimento do Parque; localiza-se 
paralelamente ao principal via do bairro; grande 
modificação urbana; pressão da expansão 
urbana. 

Córrego Grande Rio (centro de Nova Friburgo) 
Recurso local na zona de amortecimento do 
Parque; Sob forte pressão da expansão urbana. 

Rio Caledônia Rio (centro de Nova Friburgo) 

Recurso local com cabeceiras dentro da área do 
Parque; Recurso importante que dá nome ao 
bairro; forte pressão urbana e alto grau de 
antropização. 
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Os dados apresentados no quadro anterior permitem subdividir os rios e microbacias 

existentes nos seguintes grupos: 

• córregos altamente degradados junto a áreas urbanas - estão situados basicamente junto 

aos núcleos urbanos de Teresópolis e Nova Friburgo; estes rios estão fortemente 

impactados pela urbanização, com modificação dos fluxos superficiais e padrões de 

erosão; a ação conjunta destas modificações impacta de maneira bastante significativa os 

rios que drenam para o rio Paraíba do Sul, alguns de grande importância, como o rio Preto; 

por outro lado, causam problemas diversos nas áreas urbanas por eles atravessados; 

• rios e córregos medianamente a altamente alterados em função do deflorestamento - são 

principalmente os córregos e rios existentes entre Nova Friburgo e Teresópolis; estes 

recursos hídricos tiveram suas bacias modificadas pela retirada da vegetação, com 

diminuição da disponibilidade; estes processos estão associados à diminuição das áreas 

de recarga e aumento dos processos de erosão e assoreamento; estas alterações têm 

grande impacto nas bacias regionais; deve-se enfatizar que estes rios também são 

impactados, mais a jusante, pela utilização agrária de agrotóxicos; 

• rios e córregos em estado de conservação moderado, mas sob forte pressão da 

urbanização - é o caso dos rios da porção leste do Parque, mais especificamente aqueles 

componentes da bacia do rio Macaé; existe uma tendência de poluição hídrica em função 

dos despejos de esgotos (inclusive em áreas dentro do Parque); para estes rios é 

fundamental a adoção de um plano de mitigação dos impactos dos esgotos domésticos 

lançados. Por outro lado, esta área também tem sido alvo de ocupações irregulares da 

margem dos rios, este processo tende a provocar mudanças hidrogeomorfológicas e 

hidrossedimentológicas nos rios, bem como problemas na ciclagem de nutrientes nos 

ambientes aquáticos. Estes rios também estão sendo alvo de barramentos, com alteração 

radical dos fluxos hidrológicos e disponibilidade de água; 

• rios e córregos em bom estado de conservação, mas que compõem bacias altamente 

impactadas - é o caso dos rios da porção sul e oeste do Parque; estes rios apresentam 

condições muito próximas a sua configuração original (anterior a ocupação européia), o 

que aumenta bastante sua importância, pois funcionam como último ambiente regulador 

para as bacias a jusante já altamente impactadas. 
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4.1.2.3 - A água enquanto recurso ambiental 

4.1.2.3.1 - Água e ambiente dentro do PETP 

Não pode ser esquecido o papel da água sobre os demais fatores ambientais, dentro da área 

do Parque. A relação com aspectos climáticos é passiva, no sentido de que são as 

características climáticas que determinam a quantidade de água existente. Porém, de uma 

forma secundária, a quantidade de água no solo determina a presença da vegetação, que 

controla a umidade do ar e, secundariamente, a precipitação. 

A quantidade de água é controlada direta e indiretamente pelo relevo. Diretamente pela 

espessura de solos, depósitos detríticos e pela base estrutural, e indiretamente pela forma 

das encostas e pela vegetação, que depende do tipo de solo existente. Por outro lado, a 

circulação da água determina a ocorrência de uma série de processos geodinâmicos, 

especialmente o transporte de sedimentos, que modela o microrrelevo, os escorregamentos e 

as topologias fluviais. 

A vegetação é a maior controladora da circulação da água na região. Através dos 

mecanismos de interceptação, escoamento e armazenamento, a vegetação regula a 

velocidade do ciclo hidrológico. Ela possibilita uma recarga regular dos rios tornando-os 

perenes. A erradicação da cobertura vegetal torna instável todo o ciclo das águas, gerando 

problemas de quantidade e qualidade, fato que já começa a ocorrer nas cercanias do Parque. 

A relação das águas com as espécies animais é mais evidente quando se fala da fauna 

aquática, mas a distribuição da água também vai afetar a existência de várias espécies não 

aquáticas. 

4.1.2.3.2 - Problemas e potenciais das águas do PETP 

A qualidade e quantidade das águas do Parque dos Três Picos favorecem uma série de 

atividades. As principais delas estão relacionadas ao abastecimento humano e à recreação de 

caráter turístico. Estas atividades potenciais podem gerar conflitos com usos a jusante e com 

a própria sustentabilidade do recurso. A adução indiscriminada pode causar efeitos diretos - 

como a diminuição das vazões a jusante - e indiretas - como modificação de processos 

hidrodinâmicos e hidrossedimentológicos -, que levem à poluição da água por sedimentos. O 

uso recreativo de caráter turístico pode gerar problemas de poluição, se ultrapassados os 

limites de sustentabilidade da atividade. 

Os principais problemas associados à água na área do Parque são a adução indiscriminada, 

as atividades de recreação sem controle e o desflorestamento. Todas estas ações tendem a 
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diminuir a quantidade de água bem como sua qualidade, mas, de especial impacto é o 

desflorestamento, que tende a modificar todo o ciclo hidrológico local, sendo em muitos casos 

irreversível ou reversível apenas em grande espaço de tempo. 

4.1.2.3.3 - Água e sociedade na área do PETP 

A relação das águas com as atividades humanas vai muito além de sua utilização em 

atividades econômicas. A água é essencial para a vida humana, sendo considerada um 

serviço ambiental básico. Mas, além disso, a água enquanto componente da paisagem 

possibilita sua valorização - em termos de troca, uso e mesmo ideológica. Assim é que, na 

área do Parque, a água assume todas as suas conotações sociais. É importante para o 

abastecimento local, mas principalmente extra-local. É essencial para importantes atividades 

econômicas locais, como lazer, pesca e criação de trutas sendo esta última só permitida fora 

do perímetro do Parque. Também seu entorno se reveste de importância capital para a 

valorização da área como espaço de moradia. A idéia de florestas verdes e águas limpas é 

“vendida” para todos os postulantes a moradores dos novos loteamentos em implantação nas 

adjacências do Parque. Por fim, também participa da idealização da região serrana, que é 

estereotipada como um local de altas montanhas, vales verdejantes, cachoeiras e rios 

cristalinos. Esta imagem idealizada também se mistura com a imagem dos municípios 

lindeiros ao Parque, entre eles Guapimirim, Teresópolis e Nova Friburgo. 

4.1.2.4 - Uso das águas no PETP 

Na área do Parque os usos das águas se limitam ao abastecimento humano (de pequena 

magnitude, como adução de águas para casas a jusante) e a atividades de lazer – recreação. 

Estes usos ainda não geram conflitos imediatos. 

As águas do Parque são utilizadas a jusante para uma série de atividades. As da região sul 

para abastecimento humano, dessedentação, processos industriais, irrigação e recreação. As 

águas que saem da região norte do Parque, além dos usos supracitados, também são 

utilizadas na geração de energia hidrelétrica em pequenas centrais. 

Deve-se lembrar que as águas do Parque participam de maneira efetiva na manutenção das 

vazões de toda a área a jusante dele. 

4.1.2.5 - Geopolítica das águas na área do PETP 

Como exposto anteriormente, vários atores importantes estão envolvidos na política de 

utilização das águas das várias bacias que têm suas nascentes no Parque Estadual dos Três 
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Picos. Fica evidente que nenhum dos atores envolvidos tem uma visão sistêmica da água que 

utilizam, não se preocupando em garantir a integridade das nascentes e, portanto, a fonte 

primária da água que usam. Assim, vários players das diversas bacias que abrangem a área 

de projeto não atuam no Parque. Os principais envolvidos com a gestão política das águas do 

Parque são: 

• Governo do Estado - através de seus órgãos de proteção ambiental e de recursos 

hídricos. Estes órgãos já há muito tempo entenderam a importância da área como 

manancial e estão buscando manter sua integridade. Porém, os recursos disponíveis 

são inferiores à magnitude das ameaças existentes. 

• Organizações da sociedade civil - estes grupos pautam suas ações sobre uma visão 

ambiental por vezes maniqueísta, na necessidade de proteção de áreas intocadas e 

mananciais. Sua atuação esbarra em entraves políticos e de ação. Em principio, seu 

poder de pressão tem sido insuficiente para reverter o quadro de ameaças existentes. 

• Classes de renda média locais: estes grupos buscam uma melhor qualidade de vida 

em loteamentos cada vez mais próximos ao Parque. Estes loteamentos causam 

impactos na qualidade e quantidade das águas, devido a procedimentos de 

captação/adução, de lançamento de águas residuais e modificação de usos. Trata-se 

de uma situação contraditória, em que por um lado busca-se uma melhor qualidade de 

vida e ambiental, e por outro provoca-se a degradação daquilo que é mais caro ao 

local procurado. 

• Classes de renda baixa locais: nestes grupos, a prática, na maioria das vezes, é de 

atuar no sentido de garantir a disponibilidade do bem para o seu abastecimento/ 

consumo, sem nenhuma participação/conscientização nos problemas existentes. As 

ações diretas e indiretas desses agentes são pouco relevantes. A maior parte ignora, 

em suas ações, a existência da poluição hídrica. Pode-se afirmar que esta pequena 

relevância tende a contribuir para a degradação de todo o sistema. 

4.1.3 - Dados geológicos 

4.1.3.1 - Introdução 

O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) abrange um segmento ao longo da porção central 

da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro. Esta região montanhosa úmida mostra um 

relevo esculpido sobre diversas rochas formadas por eventos geológicos desde tempos 

remotos, sendo caracterizado por escarpas íngremes, vales encaixados, picos elevados e 

paredões rochosos. Deste modo, os elementos do substrato geológico controlam as formas 
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dessa exuberante paisagem, que acolhe um remanescente significativo da Mata Atlântica. 

Portanto, pode-se ressaltar que alguns fatores geológico-geomorfológicos, tais como 

vertentes escarpadas e altitudes elevadas, condicionam a difícil acessibilidade e a baixa 

ocupação da região do PETP, constituindo um fator positivo para a preservação de sua 

cobertura florestal. Por outro lado, a característica íngreme do relevo apresenta associação 

direta com fenômenos erosivos nas encostas (por exemplo, deslizamentos) e as inundações 

nos fundos de vale decorrente da abundante pluviosidade e descarga de suas drenagens. 

Tais características de relevo montanhoso, aliadas às condições climáticas úmidas, garantem 

a peculiaridade desta região, fazendo com que a gestão do processo de ocupação e uso do 

solo mereça um planejamento e monitoramento adequados, visando a manutenção e 

restauração da preciosa Mata Atlântica. 

Neste capítulo serão descritas as principais características das unidades geológicas (rochas e 

suas estruturas) e geomorfológicas (domínios do relevo) do PETP e de sua área de entorno. 

Estas descrições são acompanhadas pelos mapas geológico (Anexo 1) e geomorfológico 

(Anexo 2), ambos na escala 1:100.000, além das seções topográficas e geológica (Anexo 3). 

Também serão tecidos comentários acerca da fragilidade e risco das unidades geológicas e 

geomorfológicas em relação à atuação dos processos superficiais, especialmente o 

intemperismo e a erosão do substrato. Será ainda apresentada uma lista das áreas requeridas 

para pesquisa e lavra de recursos minerais no interior do PETP e seu entorno, baseada no 

cadastro do DNPM (Anexos 5 e 6). 

4.1.3.2 - Metodologia 

As etapas de trabalho associadas à caracterização geológica e geomorfológica do Parque 

Estadual dos Três Picos (PETP) compreendem um conjunto de atividades de campo e 

escritório relacionadas a seguir. 

a) Análise de cartas topográficas na escala 1:50.000 do IBGE e confecção de perfis 

topográficos: Folhas Nova Friburgo, Quartéis, Teresópolis, Itaboraí e Silva Jardim. 

b) Revisão bibliográfica sobre o contexto geológico e geomorfológico regional do PETP. 

c) Levantamentos de campo: mapeamento geológico e geomorfológico na área do PETP e 

seu entorno. Foram realizadas um total de 5 campanhas de campo, onde coletou-se 

dados de afloramentos, amostras, descrições da paisagem e fotografias. Os pontos (ou 

estações) descritos em campo foram posicionados nas cartas topográficas (1:50.000), 

com apoio de aparelho GPS (Global Position System). 

d) Elaboração de tabela de pontos ou estações de campo georreferenciados (base de 

dados). 
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e) Compilação das cartas geológicas na escala 1:50.000 (Folhas Nova Friburgo, Quartéis e 

Teresópolis) do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-

RJ). 

f) Levantamento do cadastro mineral do DNPM com a finalidade de listar e situar as 

concessões de pesquisa e lavra concedidas na área do PETP e seu entorno. 

 

 

Figura 4-42: Imagem de uma porção do sudeste brasileiro com a localização aproximada do Parque 
Estadual dos Três Picos (elipse vermelha) no contexto da Serra do Mar, na porção central do estado 

 do Rio de Janeiro, a NE da Baía de Guanabara. Notar a proeminente escarpa sul ou atlântica da Serra do 
Mar (sombreado escuro) que limita as áreas de baixadas (em verde) dos planaltos do reverso da serra, 

associados ao vale do rio Paraíba do Sul. 

4.1.3.3 - Estratigrafia e caracterização litológica 

As rochas que afloram no Parque Estadual dos Três Picos (PETP) e na sua área de entorno 

foram subdivididas em três conjuntos litológicos principais: gnaisses, granitos e diques de 

diabásio. Os gnaisses são as rochas mais antigas, que foram intrudidas pelos granitos e, 

posteriormente, cortados pelos diques de diabásio. 
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4.1.3.3.1 - Gnaisses 

Os gnaisses1 predominam, de longe, no substrato geológico do PETP. Estas rochas são 

encontradas em grande parte da região sudeste brasileira, principalmente na faixa costeira, ao 

longo da Faixa Ribeira, o sítio onde ocorreu uma colisão de placas tectônicas (orogênese) 

entre o final do Neoproterozóico e o Cambriano2. O processo de colisão causou aumento de 

temperatura e pressão na local de sutura, metamorfizando rochas sedimentares e ígneas 

preexistentes e as deformando intensamente. O ambiente colisional gerou, portanto, uma 

diversidade de gnaisses de origem sedimentar ou ígnea que hoje afloram de Santa Catarina 

ao sul da Bahia. A largura total da Faixa Ribeira é ainda maior, uma vez que o embasamento 

da plataforma continental adjacente ao litoral é composto também por gnaisses e outras 

rochas metamórficas. 

Os gnaisses são classificados genericamente como orto ou paragnaisses, em função de sua 

rocha original, se ígnea ou sedimentar, respectivamente. Na área do Parque dos Três Picos 

afloram duas formações de paragnaisses (unidades São Fidélis e Santo Eduardo) e cinco 

unidades de mapeamento com ortognaisses (Complexo Rio Negro, Gnaisse Imbé, Gnaisse 

leucogranítico, hornblenda gnaisse e Batólito da Serra dos Órgãos). Os paragnaisses são 

produto do metamorfismo de rochas sedimentares que se depositaram em uma antiga 

margem continental, estima-se que entre 1000 e 800 milhões de anos atrás. Estas seriam as 

rochas mais velhas encontradas na região. Os ortognaisses foram gerados pelo 

metamorfismo de diversas rochas ígneas que se intrudiram em meio às rochas sedimentares, 

entre 630 e 560 milhões de anos atrás. 

4.1.3.3.1.1 - Unidade São Fidélis 

Os paragnaisses da Unidade São Fidélis ocorrem no extremo leste do PETP, na região do 

Macaé de Cima, no alto curso do rio São Joaquim e do rio Negro (Anexo 1). Esta unidade foi 

definida inicialmente por Silva et al. (1978) nos arredores de São Fidélis, na margem direita do 

rio Paraíba do Sul, e foi estendida a uma grande parte do território fluminense, em especial a 

região entre a Serra do Mar e o litoral. Aflora na porção oriental do PETP, a leste de 

Cachoeiras de Macacu e da RJ-166, no Macaé de Cima e nos sertões do Rio Bonito. Na área 

do PETP foi descrita por Pinto et al. (1980) na Folha Nova Friburgo e por Matos et al. (1980) 

na Folha Quartéis. Estes últimos propuseram o nome "Rio Bonito-Lumiar" para esta mesma 

                                                

1 Gnaisse é uma rocha metamórfica de grão grosso com bandas quartzo feldspáticas e em geral, com muita biotita, gerada a partir do 
metamorfismo regional de grau forte de rochas sedimentares ou ígneas. 

2 Entre 630 e 420 milhões de anos (Ma) atrás. 
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unidade, utilizando termo introduzido por Rosier (1965), mas o nome "São Fidélis" acabou 

sendo mais adotado na geologia fluminense. 

Esta unidade é homogênea do ponto de vista do conteúdo litológico: estão praticamente 

ausentes camadas de quartzitos ou anfibolitos, e rochas calcissilicáticas são raras3. Sua rocha 

principal é de dificil caracterização, dada as suas diferentes variedades texturais causadas por 

diferentes graus de fusão parcial e de deformação cisalhante. O tipo mais comum é um 

granada biotita gnaisse migmatítico mesocrático4 e de grão fino.  Seu bandamento milimétrico 

a centimétrico é constituído por lentes leucocráticas contendo porfiroclastos milimétricos de 

feldspato e fitas de quartzo (estas últimas ocorrem quando a rocha é milonítica). A matriz 

contém quartzo, granada, sillimanita, microclina, plagioclásio (oligoclásio), biotita castanho-

avermelhada e biotita passando a muscovita. Em quase todos os afloramentos visitados da 

Unidade São Fidélis foram encontradas bandas leucocráticas descontinuas concordantes a 

discordantes, com espessura milimétrica a decimétrica, contendo quartzo, feldspato e pouca 

granada. 

4.1.3.3.1.2 - Unidade Santo Eduardo 

Os paragnaisses e rochas metamórficas associadas da Unidade Santo Eduardo ocorrem 

imediatamente a oeste da Unidade São Fidélis, ao longo de uma faixa que se estende da 

margem esquerda do canal principal do rio Guapiaçú, passando ao alto da Serra do Mar no 

Morro Queimado e atingindo o alto do São Lourenço a oeste do Maciço da Caledônia, para 

aparecer novamente a leste, na área urbana de Nova Friburgo (Anexo 1). Praticamente todo 

o vale do alto rio Macacu é ocupado por gnaisses desta unidade (Figura 4-43).  

Desde sua definição inicial por Silva et al. (1978), a Unidade Santo Eduardo difere da Unidade 

São Fidélis apenas pela menor concentração em granada e pela presença de corpos de 

quartzitos e rochas calcissilicáticas. Os quartzitos apresentam contato gradacional com o 

gnaisse encaixante e podem conter feldspato, muscovita e, ocasionalmente, sillimanita. A 

rocha matriz é semelhante àquela encontrada na Unidade São Fidélis: um biotita gnaisse 

migmatítico, mesocrático, de grão médio e com bandas com espessura milimétrica a 

decimétrica (Figura 4-44).  

                                                

3 Quartzito, anfibolito e rochas calcissilicáticas são rochas metamórficas de grau médio a alto geradas a partir de arenitos, rochas ígneas básicas e 
margas, respectivamente. 

4 Uma rocha mesocrática possui um índice de cor (relativo à presença de minerais escuros) mediano;  rocha leucocrática apresneta pequena 
presença de minerais escuros e numa rocha melanocrática os minerais escuros predominam. 
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4.1.3.3.1.3 - Complexo rio Negro 

Os ortognaisses do Complexo Rio Negro são produtos do metamorfismo das rochas ígneas 

mais antigas aflorantes na região serrana fluminense, geradas entre 630 e 600 milhões de 

anos atrás (Tupinambá et al. 2000; Heilbron & Machado, 2004).  Na área do PETP ocorrem 

em duas pequenas áreas: no alto de São Lourenço e entre Guapimirim e Guapiaçu, nos 

contrafortes da Serra do Mar (Anexo 1). 

A Unidade Rio Negro foi proposta inicialmente por Matos et al. (1980) e redefinida por 

Tupinambá et al. (1996) como um conjunto ortoderivado representante de um arco magmático 

(Complexo Rio Negro) constituído por ortognaisses e granitoides (diorito, tonalito gnaisse, 

leucogranito e gnaisse porfiróide), fracamente deformados e com diversas feições de injeção 

entre si, sendo difícil determinar o tipo predominante. 

Nas duas áreas aflorantes dentro do PETP, o Complexo Rio Negro se apresenta como um 

gnaisse meso a melanocrático, contendo biotita e hornblenda em tal proporção que chega a 

gerar níveis xistosos (Figura 4-45). No caminhamento feito entre a Cascatinha e o Alto de 

São Lourenço (estações TP-38 a 40), os gnaisses apresentam grandes cristais de muscovita, 

provavelmente associados a evento hidrotermal tardio evidenciado pela presença de 

pegmatitos com muscovita. 

4.1.3.3.1.4 - Gnaise Imbé 

O gnaisse Imbé é uma rocha de fácil identificação no campo, mas de difícil interpretação 

sobre a sua petrogênese. É um biotita gnaisse mesocrático que apresenta invariavelmente 

porfiroblastos de feldspato (microclina em geral) com algumas faces preservadas (Figura 4-

46). Pode conter granada, sillimanita e rara cordierita (esta última reportada por Matos et al. 

1980). Sua composição é granítica a granodiorítica e ao norte da área do PETP, o mineral 

hornblenda foi encontrado frequentemente (Tupinambá, 1999).  

Malouf & Matos (1978) cartografou o Gnaisse Imbé no quadrante noroeste da Folha Quartéis, 

embora Grossi Sad et al. (1982b) não tenha dado continuidade a esta unidade para dentro da 

Folha Nova Friburgo. Os domínios porfiroblásticos da Unidade Santo Eduardo descritos por 

Pinto et al. (1980) na Folha Nova Friburgo foram incluidos, neste trabalho, na Unidade Imbé. 

Com esta prática, foi possível manter a faixa de ocorrência de Gnaisse Imbé entre as folhas 

Quartéis e Nova Friburgo, mesmo que de forma descontínua.  

No domínio do PETP o Gnaisse Imbé é encontrado ao longo do trecho de subida da RJ-166, 

entre o Meio da Serra e Teodoro de Oliveira, bem como no leito da antiga estrada de ferro que 

subia o vale do rio Macacu pela sua margem direita (Anexo 1). Esta faixa de Gnaisse Imbé é 
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dividida por uma faixa de Gnaisse Leucogranítico em um segmento oriental que aflora no alto 

curso do córrego Pedra Branca5. Uma outra faixa de ocorrência deste gnaisse foi cartografada 

por Tupinambá (1999) nos arredores de Amparo e adentra a área do PETP na região urbana 

de Nova Friburgo, desaparecendo de encontro ao Corpo Granítico da Caledônia. 

4.1.3.3.1.5 - Gnaisse Pirineus 

O Gnaisse Pirineus ocorre somente na extremidade sudeste do PETP, no município de Silva 

Jardim, especificamente na serra homônima à unidade (Anexo 1). Encaixado nos 

paragnaisses da Unidade São Fidélis, o Gnaisse Pirineus, é uma rocha granitóide foliada 

provavelmente originada da fusão parcial dos metassedimentos encaixantes. Seus 

afloramentos são normalmente heterogêneos e parcialmente alterados, apresentando 

enclaves de rochas calcissilicáticas e xenólitos de paragnaisses de granulometria fina. A 

rocha desta unidade é caracterizada por uma granulometria grossa, com porfiroblastos 

centímetricos (algumas vezes tabulares) de feldspatos, índice de cor mesocrático e uma 

composição mineralógica formada por quartzo, biotita, feldspato e granada, portanto, sendo 

classificada como granada-biotita gnaisse porfirítico. 

4.1.3.3.1.6 - Gnaisse Leucogranítico 

Este é o gnaisse mais frequentemente encontrado na região serrana e costeira fluminense. É 

comum em veios milimétricos a decamétricos em afloramentos de paragnaisses e de 

ortognaisses do Complexo Rio Negro, mas também forma grandes corpos com espessura de 

quase mil metros, com porções internas pouco deformadas e bordas miloníticas.  

Esta rocha foi descrita por Matos et al. (1980) e Barbosa & Grossi Sad (1985) como gnaisse-

granitóide da Unidade Rio Negro e Tupinambá et al. (1996) a incluiu no Complexo Rio Negro. 

Posteriormente, Tupinambá (1999) retirou os leucogranitos gnaissificados do Complexo Rio 

Negro, utilizando relações de campo, petrográficas, geoquímicas e geocronológicas. 

Dificuldades na caracterização deste tipo litológico ocorrem quando ele se apresenta com 

textura isotrópica ou quando possui aspecto migmatítico. No primeiro caso, é facilmente 

confundido, em exame macroscópico, com granitos pós-tectônicos. No último caso ele é 

genericamente descrito como migmatito, sem a inclusão no contexto de leucogranito gnaisse. 

No mapa geológico do PETP (Anexo 1) o Gnaisse Leucogranítico domina a sua porção 

centro-ocidental, onde está em contato com o Complexo Rio Negro. Ocupa grande área de 

                                                

5 Segundo exame das fichas de afloramento e mapas de ponto anexos ao relatório de Pinto et al. (1980). 
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planalto acima da escarpa da Serra do Mar (entre o centro de Teresópolis e os Frades e no 

São Lourenço/Salinas), e ocorre também na baixada do Guapiaçu. Nesta porção apresenta 

composição de granodiorito a granito, baixo índice de cor, grão médio e textura homófona nas 

bandas félsicas e no interior de grandes áreas. A presença de schlieren, enclaves 

microgranulares e enclaves granulares de hornblenda gabro é frequente. 

Uma faixa menor desta rocha foi encontrada associada ao Gnaisse Imbé entre o Meio da 

Serra e o córrego do Apolinário (vertente esquerda do Alto Rio Macacu). Nesta situação a 

rocha é hololeucocrática e varia de granito a álcali-feldspato granito. No Macaé de Cima três 

lentes desta rocha foram individualizadas entre o vale dos rios Macaé e Santo Antônio. Nos 

paragnaisses das unidades Santo Eduardo e São Fidélis são frequentes as bandas de 

gnaisse leucogranítico em quase todos os afloramentos, claramente geradas por anatexia da 

rocha encaixante (Figura 4-44). 

4.1.3.3.1.7 - Batólito da Serra dos Órgãos 

As rochas desta unidade se caracterizam pela granulação grossa, índice de cor de meso a 

leucocrático, foliação descontínua, dada por aglomerados centimétricos de biotita, hornblenda, 

granada nos termos leucocráticos e quartzo visível a olho nu, em grandes cristais 

acinzentados, em forma de “gota”. O termo Batólito da Serra dos Órgãos (BSO) foi introduzido 

na literatura por Barbosa & Grossi Sad (1985). 

Apesar de sua grande extensão, o BSO tem ocorrência restrita no PETP. Está presente em 

sua porção ocidental, em uma faixa que vai da área urbana de Teresópolis até o córrego da 

Vargem Grande. A partir deste ponto o contato é deslocado para leste por falha de direção 

NW, e o BSO passa então a circundar o Maciço do Frades em sua porção norte (Anexo 1). O 

tipo faciológico do BSO encontrado na área do PETP é o leucocrático e granítico, muito 

semelhante em composição, mas diferente em textura do Gnaisse Leucogranítico. Estas 

semelhanças entre os dois gnaisses dificultam em muito a cartografia do seu contato. 

4.1.3.3.2 - Granito 

O granito pode ser considerado como a rocha símbolo do Parque Estadual dos Três Picos. É 

ele que, moldado por agentes erosivos, forma o conjunto dos Três Picos e outras dezenas de 

montanhas encontrados no interior do PETP (Anexo 1 e seção geológica do Anexo 3).  

A grande maioria das montanhas graníticas tem sua base localizada em cotas elevadas, 

acima da escarpa da Serra do Mar. A maior resistência ao intemperismo e à erosão do granito 

faz com estas montanhas sejam as mais altas da região, fenômeno conhecido como erosão 
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diferencial. O granito é encontrado, predominantemente, no interior dos maciços dos Frades e 

Nova Friburgo6 e ao longo de dezenove outras ocorrências menores no interior e na zona de 

entorno do PETP (Anexo 1). Os granitos são rochas ígneas cuja mineralogia é formada, 

predominantemente, por feldspatos, quartzo e biotita. Importante ressaltar que os granitos da 

região estudada encontram-se, geralmente, muito fraturados. 

O Maciço dos Frades é constituído por granitos, em sua maioria de grão grosso e porfiríticos7 

(Figura 4-47), mas subordinadamente, afloram granitos equigranulares8 (Figura 4-48). A 

cartografia geológica realizada por nossa equipe revelou um dos maiores corpos graníticos do 

Estado do Rio de Janeiro, com 15 km de eixo maior na direção NE-SW e um eixo menor de 

6 km na direção NW-SE (Anexo 1). Foram incluídos no maciço os morros da Mulher de Pedra 

(Figura 4-49), Carmo, Buraco do Ouro, Frades, Torres de Bonsucesso ou Pedras do 

Fonseca, Três Picos, Capacete, Cabeça do Dragão, Brandalise e Toledo ou Ronca-Pedra 

(Figura 4-50). A continuidade entre os diversos picos graníticos pôde ser verificada ao longo 

do vale do rio das Antas (onde aflora somente granito entre os morros do Buraco do Ouro, 

Mulher de Pedra e Frades) na vertente leste dos Três Picos, e entre os morros da Cabeça do 

Dragão e do Toledo, ao longo do córrego João Brande. Esta cartografia difere 

substancialmente daquela publicada nas cartas geológicas Teresópolis (Grossi Sad et al. 

1982a) e Nova Friburgo (Grossi Sad et al. 1982b). Nestas cartas o Maciço dos Frades tem 

dimensões menores, por incluir um núcleo granítico envolto por gnaisses do Batólito da Serra 

dos Órgãos, com afloramentos isolados de granito nos morros da Mulher de Pedra, Buraco do 

Ouro e Cabeça do Dragão. Além disso, não foram encontradas evidências9 que sustentassem 

a existência de um corpo granítico de forma triangular na confluência entre os córregos do 

Gato e Guapiaçu (segundo Grossi Sad et al. 1982a), e, portanto, este corpo não foi plotado no 

mapa geológico do PETP. 

O Maciço de Nova Friburgo (Figura 4-51) é constituído em sua totalidade por granito 

porfirítico, e está representado por três grandes plutons: Caledônia, Salinas e Campo do 

Coelho (Pinto et al. 1980). Na área do PETP e no seu entorno afloram parte dos corpos de 

Salinas e Caledônia (Anexo 1). O Corpo Salinas foi plotado parcialmente no mapa geológico 

do PETP, mostrando apenas sua parte sul ao longo da pequena Serra de São Lourenço 

(Anexo 1). Os contatos externos do Corpo da Caledônia, cartografados por Grossi Sad et al. 

(1982b), foram verificados pela nossa equipe ao longo da estrada que liga a Cascatinha a 

                                                

6 Maciço, neste caso, coincide com a forma do relevo e também com a ocorrência de um corpo granitico. Os termos Maciço dos Frades e Nova 
Friburgo foram introduzidos por Pinto et al. (1980) e foram adotados por autores mais recentes, como Junho (1990) e Silva et al. (2001). 

7 Um rocha ígnea plutônica contendo cristais maiores de um determinado mineral (pórfiros) em meio à matriz com minerais menores é dita 
porfirítica. No caso dos granitos em questão, os pórfiros são cristais tabulares de feldspato, em sua maioria potássico (microclina), ou 
subordinadamente, de feldspato calcosódico, plagioclásio.  

8 Equigranular é o granito em que todos os grãos minerais têm aproximadamente o mesmo tamanho. 
9 Baseado em consulta aos mapas de ponto e fichas de afloramento dos anexos do relatório de Pinto et al. (1980). 
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Salinas e na cabeceira do córrego da Jacutinga, e não tiveram seu traçado alterado. Este 

corpo domina a zona sul da área urbana de Nova Friburgo, formando uma estrutura 

aproximadamente circular, com cerca de 6 km de diâmetro. Fazem parte desta estrutura a 

Pedra do Imperador, entre os bairros de Olaria e do Cônego, e o Pico da Caledônia. 

Dezenove outras ocorrências de granito porfirítico ou equigranular foram cartografadas na 

área do PETP ou em seu entorno, seja por nossa equipe ou por Grossi Sad et al. (1982a,b). A 

maior delas tem uma forma fusiforme, eixo maior na direção N40E e segue o curso dos 

córregos Santo Amaro e Manoel Alexandre, em Guapiaçu. Este corpo granítico não sofreu 

erosão diferencial, pois seus afloramentos não se encontram a grandes diferenças altimétricas 

entre suas rochas encaixantes.  

Segue, em ordem decrescente de área aflorante, o corpo encontrado na confluência entre os 

córregos dos Frades e Vista Alegre. Este corpo tem uma forma de estreito dique10 de direção 

N30-40E que se alarga em pluton circular em sua extremidade NE. Um extenso dique 

granítico dois quilômetros a nordeste deste último e com a mesma direção foi cartografado por 

Grossi Sad et al. (1982a). No alto de São Lourenço há um dique granítico de direção N45W e 

duas ocorrências cartografadas por Grossi Sad et al. (1982b). Na área da baixada de 

Guapiaçu e nos contrafortes da Serra do Mar, encontra-se uma ocorrência no médio curso do 

rio Boa Vista e quatro pequenos corpos imediatamente a leste do grande corpo dos córregos 

Santo Amaro e Manoel Alexandre. Na área urbana de Cachoeiras de Macacu, acima do local 

denominado de "rasgo" há uma ocorrência granítica na forma de matacões formados no local. 

No alto Macaé o cume da Pedra do Faraó e da Pedra Bicuda é constituído por granito, de 

acordo com a consulta ao mapa de pontos e fichas de afloramento de Pinto et al. (1980) e à 

Carta Geológica da Folha Nova Friburgo (Grossi Sad et al. 1982). Ainda no alto Macaé nossa 

equipe localizou uma ocorrência de granito equigranular na cabeceira do rio Bonito (estação 

TP-22) e um dique de espessura métrica do mesmo tipo de granito foi descrito no leito do rio 

Macaé na estação TP-10.  

4.1.3.3.3 - Diques de Diabásio 

Cinco grandes diques de diabásio11 de direção N50-60E e mergulhos subverticais cortam a 

área do PETP (Anexo 1 e seção geológica do Anexo 3). Sua espessura não passa de uma 

dezena de metros, mas a extensão pode chegar a dez quilômetros. A idade absoluta destas 

rochas, obtidas pelos métodos K/Ar e Ar/Ar em diversos sítios da região serrana (Conceição 

                                                

10 Este dique de granito pode ser observado no paredão oeste do corte duplo da RJ-130, dois quilômetros a sul da entrada do Vale dos Frades, 
estação TP-121. 

11 Dique de diabásio - rocha ígnea intrusiva de grão médio, de composição química ferromagnesiana e mineralogia (piroxênio, plagioclásio, e, 
ocasionalmente, olivina) equivalente ao basalto. 
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et al. 1997) forneceu valores por volta de 120 Ma12. Somente um dos diques foi verificado no 

local pela equipe do projeto (no córrego das Pedras, em Vargem Grande); a sua cartografia foi 

compilada dos mapas geológicos das folhas Teresópolis e Nova Friburgo (Grossi Sad et al. 

1982a e 1982b). Devido ao elevado grau de intemperismo do diabásio e à pequena espessura 

dos diques, nenhum desses corpos pode ser mapeado em toda sua continuidade; é provável, 

portanto, que sejam ainda mais extensos do que pode se verificar no mapa geológico. A 

frequência de afloramento destas rochas diminui de oeste para leste nos domínios do PETP: 

entre Teresópolis e Bonsucesso ocorrem três diques paralelos e distantes entre si de menos 

de dois quilômetros. Na região central do PETP aparece o dique mais extenso de todos, com 

cerca de 30 km, que passa na baixada do Guapiaçu, sobe a escarpa da Serra do Mar ao 

longo do talvegue do rio Manoel Alexandre, passa pelo Alto de Centenário e atravessa o 

corpo granítico de Salinas pela cabeceira do córrego homônimo. Pinto et al. (1980) reportam 

uma espessura de 120 metros e bordas de resfriamento para este dique, registrada em 

estação nas cabeceiras do córrego Manoel Alexandre. Outro dique paralelo passa no Alto de 

São Lourenço e pode atingir uma extensão de 25 km, se aceita sua continuidade para NE (ao 

longo da passagem entre os corpos graníticos de Salinas e da Caledônia) e para SW, ligando-

se com o corpo que passa nas cabeceiras do córrego São Miguel. O dique mais oriental do 

PETP aflora nas cabeceiras do córrego do Esgoto, afluente da margem direita do rio Macacu, 

e pode ter continuidade com um corpo mais a SW localizado no alto curso do rio Duas Barras. 

O diabásio aflora, em geral, na forma de blocos arredondados por esfoliação esferoidal e 

inclusos em regolito, geralmente pouco transportado. Os blocos são resistentes ao impacto e 

conhecidos no comunidade como "pedra ferro". A rocha tem grão médio a grosso (Pinto et al. 

1980 a classifica como gabro ou microgabro) e apresenta uma mineralogia simples, com 

plagioclásio e clinopiroxênio (augita) e bolsões intersticiais granofíricos contendo quartzo e 

feldspato alcalino. 

4.1.3.4 - Estruturas geológicas 

As rochas que constituem o substrato do PETP são heterogêneas do ponto de vista de sua 

resistência mecânica, porque contém planos de fraqueza gerados por deformação plástica 

(dúctil) ou rígida (rúptil). Os gnaisses apresentam estruturas planares dúcteis: foliação e 

bandamento, os contatos entre as unidades gnáissicas, o dobramento das camadas e as 

zonas de cisalhamento que geram gnaisses miloníticos. Gnaisses e granitos são afetados por 

falhas e fraturas (estruturas rúpteis) que são mais evidentes, principalmente, nos maciços 

graníticos. 

                                                

12 Período Cretáceo - a intrusão dos diques de diabásio estaria relacionada ao evento de ruptura do supercontinente Gondwana e abertura do 
Oceano Atlântico Sul.  
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4.1.3.4.1 - Estruturas dúcteis 

Com exceção do granito e do diabásio que ocorre em diques, todas as rochas aflorantes no 

PETP foram submetidas a metamorfismo regional simultâneo a processos deformacionais 

dúcteis, e, portanto, apresentam foliações e bandamento gnáissico dobrados (Figura 4-43 e 

Seção geológica do Anexo 3).  

Os planos de foliação são condutos naturais para a penetração de água subterrânea e 

controlam, em parte, o modelado do relevo. Apresentam uma direção média de N40E e 

mergulhos para SE ou NW em geral íngremes. Em diversos locais a direção da foliação se 

aproxima de E-W, como no Macaé de Cima, provavelmente por influência de zonas de 

cisalhamento com esta direção, sugeridas pela presença de milonitos, que podem ser 

observados, por exemplo, nos cortes de subida da RJ-166 antes de chegar ao alto da serra 

em Teodoro de Oliveira (Figura 4-46).  

Os contatos geológicos entre as unidades são, em sua maioria, paralelos à foliação. O contato 

entre os gnaisses das unidades Santo Eduardo e São Fidélis é de natureza tectônica, com 

provável falha de empurrão. Evidências deste tectonismo são: a) presença constante de um 

hornblenda gnaisse do Complexo Rio Negro (reportado por Pinto et al. 1980) ao longo de todo 

o contato; b) forte discordância entre a orientação da foliação de um lado e de outro do contato. 

A geometria dos contatos entre o gnaisse leucogranítico e o Complexo Rio Negro sugere a 

presença de dobras de amplitude quilométrica, reclinadas, que dobram os contatos de forma 

apertada, mas estas estruturas não foram ratificadas nos exames de afloramento.  

4.1.3.4.2 - Estruturas rúpteis 

Em nível crustal raso (menores que 10 km de profundidade), as rochas, quando submetidas a 

esforços compressionais ou distensionais, responde elásticamente até atingir seu limite de 

ruptura e se romper em fraturas ou falhas13. No caso do PETP, os maciços graníticos revelam 

espetacularmente o padrão de fraturamento que atingiu a toda a região. Por outro lado, os 

contatos geológicos entre os gnaisses estão rompidos e deslocados por falhamentos de 

grande extensão na direção N30-50W (Anexo 1). 

É no maciço dos Frades que as fraturas são melhor observadas. As vertentes rochosas são 

cortadas por fraturas ortogonais de direção N45E e N40W e com alto ângulo de mergulho 

(Figura 4-52 e Figura 4-53), além de numerosas fraturas de alívio subhorizontais (Figura 4-

                                                

13 Falhas e fraturas são planos de descontinuidade da rocha onde ocorreu uma ruptura do maciço. No caso da falha, se pode observar que há, 
além da ruptura, uma movimentação relativa entre as paredes da descontinuidade. 
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54 e Figura 4-55). A interseção desse intrincado conjunto de fraturas gera blocos de alta 

instabilidade, o que torna frequente o fenômeno da queda de blocos no maciço granítico. No 

maciço de Nova Friburgo as fraturas são importantes em sua vertente oeste, e formam um 

impressionante conjunto de direção N45E que controla a nascente dos rios São Lourenço e 

da Jacutinga. Estas fraturas apresentam aberturas centimétricas a decimétricas e grande 

continuidade, e são, certamente, as estruturas mais importantes no controle do fluxo 

hidrológico de superfície e de subsuperfície. 

Falhas de direção geral NW cortam toda a região do PETP (Anexo 1) e formam padrões em 

flor, provavelmente formando grabens e horsts14. Não foi possível determinar a sua 

cinemática, mas entre Friburgo e Cordeiro estas falhas apresentam um padrão de 

movimentação normal (Tupinambá, 1999). É possível que estas falhas tenham servido, pelo 

menos em parte, como condutos do magma granítico dos maciços de Nova Friburgo e Frades 

(Tupinambá, 1999). Na parte leste do PETP ocorre um conjunto de falhas no qual se localiza 

a Pedra do Imperador, no maciço de Nova Friburgo. Um conjunto em forma de flor aparece no 

alto Macacu, e pode representar a continuidade de um espetacular conjunto de falhas que 

aparece a NE do Maciço dos Frades. Outro feixe de falhas em forma de flor se localiza no 

vale do Guapiaçu. No extremo oeste do PETP, à frente da escarpa da Serra do Mar parece 

estar escalonada por três falhas paralelas de direção NW. Na área da bacia do Macaé de 

Cima foram observadas falhas ENE-WSW preenchidas por intrusões de diques/sills de rochas 

alcalinas finas. 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-43: Gnaisse da Unidade Santo Eduardo em corte de subida da RJ-166,  
exibindo textura bandada e semiporfirítica. 

                                                

14 Grabens e horsts são, respectivamente, blocos baixos e altos limitados por falhas. 
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Foto L. Eirado 

Figura 4-44: Biotita-sillimanita gnaisse fortemente intemperizado da Unidade Santo  
Eduardo apresentando bandas de leucossoma paralelas à foliação.  

 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-45: Ortognaisse do Complexo Rio Negro (mais escuro) intrudido por ortognaisse  
leucocrático do Batólito da Serra dos Órgãos. RJ-166 entre Nova Friburgo e Bom Jardim.  
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Foto L. Eirado. 

Figura 4-46: Gnaisse Imbé protomilonítico com porfiroclastos de feldspato. Bloco em 
 deslizamento do trecho abandonado da RJ-166 em Teodoro de Oliveira, estação TP-82.  

 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-47: Granito porfirítico com pórfiros centimétricos de K-feldspato. Corpo da  
Caledônia do Maciço Nova Friburgo na estrada Cascatinha-São Lourenço (estação TP-25).  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-48: Granito equigranular do Maciço dos Frades, em afloramento no 
 vale do córrego dos Três Picos.  

 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-49: Perfil da Mulher de Pedra, vertente oeste do Maciço dos Frades.  
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Foto por Marcelo Ambrósio. 

Figura 4-50: Perfil panorâmico mostrando os principais picos graníticos da vertente  
leste do Maciço dos Frades, visto de São Lourenço  

 

 
Foto por Ivan Dias 

Figura 4-51: Vertente oeste do maciço granítico de Nova Friburgo (ao fundo), destacando o corpo 
 da Caledônia que mostra fraturamento subvertical. A altitude do Pico da Caledônia é de 2.219 m  
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Foto por Marcelo Ambrósio. 

Figura 4-52: Fraturas subverticais na vertente sul do Morro do 
Capacete,  vista do Pico Médio  

 

 
Foto por Marcelo Ambrósio. 

Figura 4-53: Fraturas com mergulho de alto ângulo, formando  
chaminés (fendas) em parede do Pico Médio  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-54: Fraturas sub-horizontais em granito. Cachoeira dos Frades, estação TP-121.  

 

 
Foto por Marcelo Ambrósio. 

Figura 4-55: Fraturas sub-horizontais (seta vermelha) em granito porfirítico,  
na parede do Pico Maior  
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4.1.3.5 - Cadastro dos recursos minerais 

O levantamento das áreas requeridas para exploração de recursos minerais, utilizou as 

informações do cadastro do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM). O 

resultado deste levantamento apontou o número de 16 áreas solicitadas parcialmente ou 

completamente dentro do Parque Estadual dos Três Picos (PETP) e 61 requerimentos 

localizados em numa área de entorno que abrange cerca de 4 km de distância dos limites do 

PETP. Os polígonos destas áreas encontram-se localizados no mapa do Anexo 5. É 

importante ressaltar que dentro do total dos processos (Anexo 6) temos 2 na fase de 

requerimento de pesquisa1, 58 na fase de autorização de pesquisa2, 3 na fase de 

requerimento de lavra3, 12 na fase de concessão de lavra4, 1 com licenciamento5 e 2 com 

disponibilidade6. As empresas detentoras dos processos de concessão de lavra e 

licenciamento já possuem permissão para lavrar a jazida até a sua completa exaustão, 

conforme o plano aprovado pelo DNPM e pelo licenciamento ambiental. Três desses 

processos estão localizados parcialmente dentro dos limites do PETP, sendo que a 

substância explorada é a água mineral. 

As substâncias minerais requeridas até o momento foram (Anexo 6): água mineral com 14 

solicitações dentro dos limites do PETP e 52 na área do entorno; gnaisse com 1 solicitação 

dentro do PETP e 4 no entorno; granito com 1 solicitação dentro do PETP e 3 (três) no 

entorno; quartzo com 1 solicitação no entorno; quartzito com 1 solicitação no entorno; e areia, 

também com 1 solicitação no entorno. 

A água mineral corresponde a 84,6% do total dos recursos minerais requeridos, sua 

exploração pode trazer benefícios para o parque, uma vez que, “para o explorador” é 

importante manter a vegetação intacta, pois consiste no principal fator de recarga nas áreas 

do aquífero, porém a exploração quando predatória pode diminuir a vazão e até mesmo secar 

nascentes. 

O gnaisse, o granito e o quartzito correspondem a 12,8% dos recursos minerais requeridos, a 

exploração dessas substâncias pode vir a oferecer riscos potenciais de danos ao meio 

ambiente. Porém é importante destacar que a concessão de lavra só é outorgada pelo DNPM, 

após a aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA)7, do Licenciamento Ambiental 

(LA)8 e do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)9 junto ao órgão ambiental 

competente.  

As substâncias restantes correspondem a 2,6% dos recursos minerais requeridos, 

apresentam poucas chances de impacto ambientais para o PETP.  
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1 Requerimento de pesquisa corresponde à fase inicial para pleitear a autorização de pesquisa junto ao DNPM, é entregue 
mediante recibo no protocolo desta autarquia, sendo necessário ser brasileiro ou pessoa jurídica constituída sob as leis 
brasileiras, que tenha sua sede e administração no País. 

2 Autorização de pesquisa é um alvará outorgado pelo DNPM, que permite a execução dos trabalhos necessários para avaliação 
da jazida na área solicitada no prazo de 3 (três) anos, prorrogável por até igual período. 

3 Requerimento de lavra corresponde ao pedido de concessão de lavra junto ao Ministro de Minas e Energia, pelo titular da 
autorização de pesquisa ou seu sucessor.  

4 Concessão de lavra é o alvará outorgado pelo Ministro do Estado de Minas e Energia, através de Portaria de Lavra, que 
confere à empresa detentora do título direito e obrigações para a exploração de um determinado recurso mineral.   

5 Licenciamento é restrito e aplicável exclusivamente para algumas substâncias utilizadas na construção civil e no corretivo de 
solos agrícolas, sendo excluídos da obrigatoriedade de trabalhos exploratórios autorizados previamente pelo DNPM. São 
expedidos pela autoridade administrativa local, no município onde se situar a jazida. 

6 Área disponibilizada se entende como uma área impossibilitada temporariamente de ser lavrada pelo titular, podendo ser 
concedida pelo DNPM a terceiros que possuam viabilidade técnica-econômica para eventual lavra. 

7 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é exigido para o licenciamento ambiental de qualquer atividade de aproveitamento de 
recursos minerais a partir de normas definidas no CONAMA no 1/86. 

8 Licenciamento Ambiental (LA) é obrigatório para a localização, instalação ou ampliação e operação de qualquer atividade de 
mineração tanto para os regimes de concessão de lavra quanto para os de licenciamento.  

9 Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) contempla a solução técnica adequada, definida pela empresa de 
mineração, para reabilitar as áreas degradadas pela atividade de extração, sua aprovação é feita pelo órgão estadual de meio 
ambiente competente. 

4.1.4 - Geomorfologia 

4.1.4.1 - Domínios geomorfológicos 

4.1.4.1.1 - Escarpa Sul 

Este domínio é compreendido pelas íngremes vertentes da Serra do Mar drenadas pelas 

bacias que deságuam na Baía de Guanabara (por exemplo, bacia dos rios Macacu e 

Guapiaçú) e a bacia do rio São João. A escarpa sul apresenta uma orientação geral ENE-

WSW, corresponde ao maior domínio geomorfológico do PETP (Anexo 2) e guarda 

remanescentes de Mata Atlântica bastante preservados. O relevo da escarpa sul se 

caracteriza por longas encostas de alta declividade, geralmente, expondo diversos paredões e 

picos rochosos (Figura 4-56), tais como a Agulha de Santo Antônio, Pedra do André, da 

Mulher de Pedra e do Faraó. Em alguns trechos, a amplitude topográfica da escarpa atinge 

mais de 1.500 m (Seções E-F e G-H do Anexo 3).  

As três principais bacias fluviais que drenam a escarpa sul são as dos rios Guapiaçú, Macacu 

e São João (de oeste para leste), cujos canais tronco possuem orientação NE. Os vales dos 

rios Guapiaçú e Macacu correspondem aos eixos de maior recuo da escarpa pelo trabalho 

erosivo, drenando paralelamente o alinhamento serrano e constituem as principais vias de 

penetração para o alto da serra (Anexo 2). Por sua vez, os íngremes canais tributários 

formadores destas bacias possuem orientação preferencial NW.  
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Temos como principais tributários do rio Guapiaçú, de oeste para leste: rios Iconha, Caneca 

Fina, Paraíso, Caboclo, Boa Vista, André, Estreito, do Gato, Manuel Alexandre, Santo Amaro, 

Aleixo, Santa Maria e Duas Barras. 

Já na porção central da escarpa sul, os afluentes principais do rio Macacu são: rios do Valério, 

Macuqui, Colibri, Esgosto, Valona, Tombo, Jacutinga, na vertente SE; e os rios Apolinário, das 

Covas, Pedra Branca, Souza e São Joaquim, na vertente NW. 

Os tributários do rio São João drenam as serras de São João, Santana e Taquaruçú (porção 

leste da escarpa sul) já nos divisores com a bacia do rio Macaé. São eles: rios Crubixais, 

Faraó, Negro, Taquaruçú e as cabeceiras dos rios Queimado e Maria Mota. 

As sub-bacias desses tributários relacionados acima constituem áreas protegidas pelo PETP 

e possuem como característica comum a descida abrupta dos paredões rochosos das serras, 

conectando-se às planícies sedimentares fluviais dos canais tronco (rios Guapiaçú, Macacu e 

São João) (Figura 4-56). 

Uma observação relevante é a diferença entre o alto curso dos rios Guapiaçú e Macacu, 

sendo este último mais escalonado desde as cabeceiras, por sucessivas cachoeiras 

(knickpoints) até a planície próxima à cidade de Cachoeiras de Macacu. Desta forma, quanto 

mais para jusante é a foz dos afluentes no rio Macacu, maior a amplitude de relevo dos rios 

que drenam a escarpa, variando de 800m nos rios à montante (por exemplo, Jacutinga, 

Tombo) para 1.100 m nos afluentes à jusante, como os rios Valério e São Joaquim–Souza. Já 

o alto curso do rio Guapiaçu apresenta uma amplitude de relevo e área de bacia menor, 

mostrando uma passagem abrupta do ambiente montanhoso para a planície. Em seguida o rio 

segue pela vasta baixada a NE da Baía de Guanabara, já fora dos limites do PETP. A 

transição entre o domínio da escarpa e a baixada caracteriza-se por um restrito ambiente de 

colinas. Importante ressaltar que as cabeceiras dos rios Guapiaçú e Macacu drenam as 

rochas graníticas dos Maciços dos Frades e Nova Friburgo, respectivamente. Os baixos 

cursos destes dois rios mostram-se meandrantes, cruzando as baixadas até a planície 

costeira junto ao recôncavo da Baía de Guanabara. 

A orientação NE-SW dos rios Macacu e Guapiaçú é condicionada pelas estruturas geológicas 

pré-cambrianas (foliação, bandamento composicional) das rochas metassedimentares das 

Unidades Santo Eduardo e São Fidélis, ortognaisses do Complexo Rio Negro e gnaisse 

leucogranítico, e subordinadamente, pelos diques de diabásio cretácicos. A direção 

preferencial NW dos canais tributários é atribuída às falhas e fraturas, estruturas associadas 

aos eventos tectônicos rúpteis distensionais, principalmente, relacionados à abertura do 

oceano Atlântico Sul (140-120Ma) e às fases de reativação tectônica da margem continental 

(90-50Ma). A formação da escarpa sul da Serra do Mar está associada ao contínuo recuo 
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erosivo de um relevo gerado pelos soerguimentos vinculados aos eventos tectônicos 

distensionais descritos anteriormente. 

O comportamento erosivo da escarpa sul é caracterizado, principalmente, pela atuação de 

movimentos de massa nas encostas. Os tipos e a intensidade dos movimentos de massas 

são variáveis, mas de modo geral, são reconhecidos como deslizamentos, quedas de rochas 

e avalanches detríticas, que ocorrem, principalmente, nos períodos de maior precipitação 

pluvial. Estes processos erosivos removem encosta abaixo, porções da vegetação, solo, 

saprolito (rocha alterada) e até mesmo de rocha sã. Deste modo, é comum a presença de 

inúmeras cicatrizes erosivas ao longo das encostas íngremes, expondo afloramentos 

rochosos. O material detrítico removido pelos movimentos de massa é transportado para os 

sopés das encostas ou junto aos eixos das drenagens, formando depósitos de colúvios mal 

selecionados e ricos em blocos de rochas, normalmente conhecido como tálus. Por sua vez, 

estes depósitos sedimentares formam o domínio geomorfológico das rampas colúvio-aluviais, 

que preenchem segmentos das encostas e fundos de vales (Anexo 2). Os depósitos de tálus 

são bastante comuns nas sub-bacias tributárias dos vales dos rios Guapiaçú, Macacu e São 

João, bem como nos altos cursos destes canais tronco. Portanto, os depósitos de colúvios/ 

tálus espraiam-se, principalmente, pelos eixos de drenagem, dando uma das características 

mais atraentes ao turismo local que é a presença de grandes blocos e matacões no leito dos 

canais, formando diversos poços e cachoeiras. A ocorrência destes blocos demonstra o papel 

que os canais fluviais constituem dentro de uma bacia, como o caminho natural dos fluxos e 

materiais. 

Os processos erosivos de movimento de massa são parte integrante do avanço das 

cabeceiras de drenagem a remontante e do recuo das encostas das escarpas montanhosas. 

A alta declividade e a instabilidade destas encostas garantem o caráter efêmero da 

permanência da finas coberturas de solos e saprolitos gerados pelo intemperismo, que 

consequentemente, são transportados para o sopé das montanhas onde os depósitos são 

acumulados. 

Encostas longas e íngremes possuem funcionamento hidrológico e erosivo associados às 

descargas abruptas, relacionadas por sua vez, às entradas de precipitação que proporcionam 

os movimentos de massa nas encostas e enchentes nas baixadas. A presença de paredões 

rochosos é responsável pela geração de fluxos d’água superficiais que atingem os solos e 

colúvios a jusante, promovendo uma contribuição extra à recarga dos aquíferos locais. Tal 

entrada de fluxo torna as encostas bastante saturadas e instáveis, contribuindo para o aporte 

rápido de escoamento no canal fluvial. Deste modo, durante os eventos de chuvas intensas 

estas bacias tendem a uma resposta fluvial rápida, devido à velocidade dos fluxos 

hidrológicos oriundos das encostas rochosas e das cabeceiras de drenagens, originando 
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fenômenos conhecidos popularmente como “cabeças d’água”. Mais uma vez, as florestas têm 

um papel fundamental em amenizar o impacto das precipitações intensas, diminuindo a 

velocidade do escoamento no solo, bem como o volume das descargas, ressaltando a 

importância para a sua conservação. 

4.1.4.1.2 - Colinas do Sopé da Escarpa Sul 

Este domínio está restrito às áreas de baixadas situadas na base da escarpa sul, 

especialmente, no baixo-médio vale do rio Guapiaçú. Trata-se de um relevo de colinas suaves 

arredondadas posicionadas entre 100-250m de altitude, mostrando encostas, 

predominantemente, convexas, mas com formas côncavas embutidas. Este domínio colinoso 

é bordejado pelas planícies fluviais do rio Guapiaçú, por vezes, ocorrem “ilhas” de colinas 

afogadas em meio aos depósitos sedimentares (Anexo 2 e Figura 4-68).  

A formação do relevo de colinas no sopé da Serra do Mar (Órgãos) está relacionada ao 

contínuo recuo e rebaixamento da escarpa sul, decorrente da dinâmica erosiva das encostas 

e da incisão dos canais fluviais. 

4.1.4.1.3 - Domínio Três Picos-Frades-Caledônia-Maciços Graníticos 

Este domínio geomorfológico, situado na vertente norte da Serra do Mar, contempla os 

maciços rochosos e os picos elevados de extrema beleza que caracterizam o PETP, incluindo 

as formações rochosas dos Três Picos (Figura 4-57). 

As rochas responsáveis por tais formações são, normalmente, os granitos dos Maciços de 

Nova Friburgo e dos Frades, cuja resistência litológica sustenta o relevo protuberante. Porém, 

estes maciços também são constituídos pelos gnaisses encaixantes do Complexo Rio Negro, 

Gnaisse leucogranítico e, subordinadamente, pelo Batólito Serra dos Órgãos (Anexos 1 e 2). 

Como descrito anteriormente nas unidades litoestratigráficas (Geologia item 4.1.3), os granitos 

pós-colisionais formam dois grandes maciços na região do PETP: o Maciço de Nova Friburgo, 

situado a leste e onde situa-se o Pico da Caledônia; e o Maciço dos Frades, a oeste, que 

engloba os Três Picos (Anexo 2). Estes dois maciços são separados pelo vale do rio São 

Lourenço de orientação norte-sul. De modo geral, a morfologia dos maciços graníticos varia 

de alongada a circular, sendo caracterizados por picos proeminentes formando, normalmente, 

feições tipo pães de açúcar ou agulhas (Figura 4-57). Diversos picos elevados destacam-se 

nestes maciços (Figura 4-50 e Figura 4-51): os Três Picos (o Pico Maior com 2.316 m é o 

ponto culminante do PETP e da Serra do Mar), Pico da Caledônia (2.219 m), Capacete, 

Frades, Dragão, Toledo ou Ronca Pedra, Caixa de Fósforo (Figura 4-59), Mulher de Pedra 

(Figura 4-49), Cônego e Salinas. Portanto, a paisagem deste domínio é caracterizada por 
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picos e paredões rochosos íngremes, por vezes, com paredes negativas, o que o torna um 

lugar muito apreciado pelos praticantes das várias modalidades de montanhismo e escalada 

em rocha. 

Em relação ao condicionamento geológico, o padrão de fraturas das rochas graníticas neste 

domínio assume um papel fundamental no modelado do relevo dos maciços. Devido a 

homogeneidade composicional e textural dos granitos, as fraturas constituem planos de 

fraqueza que permitem a penetração da frente de intemperismo e, consequentemente, o 

trabalho erosivo nos corpos rochosos. Assim, o próprio desenho dos dois maciços representa 

o reflexo desta condição de fraturamento das rochas, garantindo ao Maciço Frades-Três Picos 

um recortado maior em relação à contiguidade do Maciço de Nova Friburgo-Caledônia (ver 

Anexo 2). Assim, é comum nos maciços a presença de paredões rochosos geometricamente 

recortados pelos planos de fraturas, revelando o entalhe erosivo sobre as rochas (Figura 4-

58). Da mesma forma, blocos de granitos podem ser isolados e mantidos suspensos, dando 

origem a formações exóticas e curiosas, que se tornam grandes atrativos turísticos, como o 

pico da Caixa de Fósforo, a noroeste dos Três Picos (Figura 4-60). 

As fraturas são originadas pelos processos tectônicos (deformação rúptil) ou pelo alívio de 

pressão das rochas ao serem soerguidas ou denudadas. Os planos de fraturas ocorrem sob 

diversas orientações e apresentam tanto mergulhos subverticais (Figura 4-52 e), como sub-

horizontais (Figura 4-55). No entanto, é frequente o padrão de fraturas subverticais nas 

direções NE e NW, junto com as fraturas de alívio sub-horizontais. Estas últimas condicionam 

topos planos em alguns picos, como no caso do Capacete (Figura 4-50) ou recortam 

continuamente os paredões, como no caso dos Três Picos (Figura 4-53), ou ainda expressam 

com frequência no afloramento da famosa Cachoeira dos Frades (Figura 4-54). 

As fraturas canalizam o intemperismo nas rochas gerando fendas e, consequentemente, o 

isolamento dos blocos, bem como seu arredondamento, promovendo uma dinâmica erosiva 

caracterizada pelos movimentos de massa, particularmente a queda de rochas (rock fall). 

Como dito antes, as variações no padrão de fraturamento acabam por definir diferentes 

morfologias dos maciços. No Maciço da Caledônia as fraturas NW e as sub-horizontais são 

menos frequentes, gerando assim a contiguidade já mencionada e uma menor presença de 

blocos, já que os planos de fraturas não se interseccionam em intervalos frequentes (Figura 

4-60). Portanto, a dissecação deste maciço é caracterizada pela retirada de grandes lascas de 

rochas. 

O relevo resultante da erosão controlada pelas fraturas das rochas resistentes caracteriza-se 

por vales encaixados, preenchidos de depósitos de blocos no sopé dos paredões, 
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configurando assim outro compartimento geomorfológico (domínio de dissecação 

intermaciços), a ser descrito mais a frente. 

4.1.4.1.4 - Domínio Teresópolis-Maciços Graníticos-Gnáissicos 

O domínio dos maciços graníticos-gnaissicos está localizado na porção oeste do PETP, 

próximo à cidade de Teresópolis, e sua morfologia possui intrínseca relação com a geologia 

local, mais precisamente sobre a ação do intemperismo sobre seu substrato rochoso. 

Ocorrendo, principalmente, sobre os ortognaisses do Batólito Serra dos Órgãos e o Gnaisse 

leucogranítico, as montanhas deste domínio são mais rebaixadas e arredondadas, com 

encostas convexas e alongadas, comparadas ao domínio dos maciços graníticos descrito 

anteriormente. Além disso, os maciços graníticos-gnáissicos do Domínio Teresópolis também 

são menores e mais segmentados, comparados aos vizinhos do Domínio Três Picos-Frades-

Caledônia. O intemperismo sobre estas rochas gnáissicas gera um material friável de 

granulometria grossa, tipo um saibro (Figura 4-61) que é facilmente removido pelos 

processos erosivos, sobretudo deslizamentos (Figura 4-62). Isto garante não só a morfologia 

descrita, mas também, maior risco à população e bens materiais, dada a recorrência dos 

movimentos de massa. 

Estes maciços são drenados pelas cabeceiras de importantes rios da vertente norte da Serra 

do Mar, são eles: os córregos do Comari, Mourisco, Fischer e rio Albuquerque, formadores do 

rio Paquequer, e os córregos do Jacarandá, Prata, Varginha e Albuquerque, formadores do rio 

Bengalas. 

Dos picos montanhosos destaca-se a Pedra do Ermitage (1.515 m), na extremidade noroeste 

do PETP, mostrando uma forma alongada convexa a retilínea (Figura 4-63). Também são 

comuns os afloramentos rochosos em forma de paredões neste domínio, porém com 

extensão e declividade, em geral, menores que os domínios descritos anteriormente. Vale 

ressaltar a presença de planos de fraturas subverticais nestes paredões, como no caso da 

própria Pedra da Ermitage (Figura 4-63). Estas fraturas apresentam o padrão regional de 

direções NE e NW, sendo responsáveis pelo padrão retangular a treliça da rede de drenagem. 

Assim, são comuns os cotovelos de 90º nos cursos fluviais, como no caso do córrego do 

Albuquerque, Prata e Varginha, ou a própria cabeceira do rio Bengalas com suas nascentes 

orientadas pelas fraturas que cortam a Pedra da Ermitage. Além deste padrão de 

fraturamento, os gnaisses também apresentam a foliação regional de direção NE. 
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4.1.4.1.5 - Domínios de dissecação intermaciços 

Este domínio é caracterizado pelos vales suspensos do reverso da Serra do Mar (Serra dos 

Órgãos), que contribuem para a bacia do rio Paraíba do Sul. Os vales dos rios São Lourenço, 

Frades, Bengalas e Paquequer (de leste para oeste) apresentam-se suspensos por níveis de 

base locais (knickpoints ou cachoeiras) que garantem uma amplitude de relevo mais baixa, 

quando comparada aos vales da escarpa sul. Pelo fato dos vales serem suspensos, o 

acúmulo sedimentar é grande no fundo dos mesmos, garantindo uma ampliação das várzeas 

(alvéolos fluviais) para jusante. No vale do rio São Lourenço, este domínio geomorfológico 

limita-se com os maciços graníticos nas laterais leste (Maciço de Nova Friburgo-Caledônia, 

Figura 4-51) e oeste (Maciço dos Frades-Três Picos, Figura 4-50), enquanto a porção sul faz 

limite com a escarpa da Serra do Mar, cujo divisor apresenta-se mais rebaixado e com poucos 

picos isolados (Anexo 2). Já no vale do rio Bengalas o domínio de dissecação intermaciços 

possui limites com o Maciço dos Frades-Três Picos em sua porção leste e, em seu lado oeste, 

os paredões mais rebaixados dos maciços graníticos-gnaissicos do domínio Teresópolis. 

Novamente o limite com a escarpa sul é um divisor rebaixado, onde trabalham as cabeceiras 

do rio Vargem Grande e córrego da Varginha (Anexo 2). 

Estes vales são circundados pelos domínios dos maciços graníticos e graníticos-gnáissicos, 

que formam a paisagem de picos rochosos descritos acima. Portanto, estes maciços rochosos 

constituem as cabeceiras de drenagens dos vales do domínio de dissecação intermaciços 

(Figura 4-50). A configuração dos vales caracteriza-se pela ocorrência de vastas planícies 

fluviais e encostas cobertas por rampas de colúvios no sopé dos paredões rochosos e 

escarpas, enquanto que, rumo às cabeceiras de drenagens os vales tornam-se encaixados e 

os depósitos de colúvios derramam-se sobre os leitos fluviais. Portanto, o domínio de 

dissecação intermaciços caracteriza-se pelas encostas dos vales que marcam a transição 

abrupta entre as planícies fluviais e o compartimento montanhoso dos maciços rochosos 

(Domínios Três Picos-Frades-Caledônia e Teresópolis), correspondendo a própria denudação 

deste último (Figura 4-64). 

Vale ressaltar que os colúvios do sopé dos paredões apresentam uma ruptura de declive em 

sua porção intermediária, com aumento da declividade em seu perfil para o fundo de vale. 

Esta marca na paisagem registra um processo de dissecação ocorrido posteriormente a um 

primeiro ciclo de deposição com nível de base mais elevado (Figura 4-65). O processo de 

dissecação promove o entalhamento destes colúvios em sua porção inferior, em contato com 

o canal, deixando-os suspensos e com suas rampas mais suaves. Esta feição erosiva é 

observada regionalmente, estando presente em todos os fundos de vale do reverso da Serra 

do Mar. 
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4.1.4.1.6 - Planalto de Macaé de Cima 

O planalto do rio Macaé de Cima é caracterizado como uma região suspensa com altitude 

entre 1.100 e 1.600 m, marcada por vales de baixa a média amplitude de relevo, quando 

comparados aos rios que descem as vertentes íngremes da serra. O rio Macaé drena a 

vertente leste da Serra do Mar, localmente denominada de Serra de Macaé, e possui uma 

extensa bacia que abrange desde o município de Nova Friburgo, passando por Casimiro de 

Abreu no sopé da serra, até a cidade de Macaé, onde deságua no Oceano Atlântico. No 

entanto, o PETP abrange apenas o alto curso desse rio, sobretudo na sua porção suspensa 

acima das cachoeiras próximas à vila de Gaudinópolis perto de Lumiar, distrito do município 

de Nova Friburgo.  

Apesar de ser distante da área do PETP, a importância desta cachoeira revela-se por marcar 

uma passagem de relevo, um degrau rochoso (knickpoint) sobre o qual os vales a montante 

apresentam-se pouco profundos. Os knickpoints funcionam como níveis de base locais, onde 

o entalhe erosivo do canal é retardado pela resistência de determinados tipos litológicos ou 

controle estrutural. Isto faz com que os vales diminuam o trabalho de incisão fluvial, 

prevalecendo o alargamento das encostas. Além disso, o nível de base local funciona como 

uma “barragem natural” diminuindo a velocidade dos fluxos a montante e assim promovendo o 

acúmulo de sedimentos aluviais nos fundos de vale, formando os alvéolos sedimentares. Por 

este motivo, a porção desta bacia, delimitada dentro do PETP, apresenta dois vales 

alongados subparalelos e quase simétricos em suas vertentes: rio Macaé e das Flores 

(Anexo 2). Estes vales são caracterizados por uma amplitude de relevo (diferença de altitude 

entre fundo de vale e divisores) em torno de 300 a 500 m e, geralmente, ocupados por 

alvéolos.  

Os canais de drenagens principais, os rios Macaé e das Flores (Figura 4-66), possuem 

orientação NE-SW, condicionados pela foliação das rochas metassedimentares 

(paragnaisses), enquanto os canais tributários apresentam direção preferencial NW-SE, 

relacionada aos planos de fraturas e falhas. O relevo de morros e colinas convexo-concavas 

apresenta, localmente, encostas de declividade intermediária e nem sempre rochosas (Figura 

4-66). O perfil longitudinal do canal do rio Macaé possui cabeceira da drenagem íngreme, 

como esperado, enquanto o restante do perfil segue suave sem interrupções sobre um fundo 

de vale pouco profundo. 

Os alvéolos sedimentares depositam-se ao longo de grande extensão dos cursos fluviais, 

formando planícies de inundação e pequenas ocorrências de terraços (planícies abandonadas 

em níveis topográficos relativamente mais elevados). Em poucos trechos os alvéolos são 
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interrompidos por estrangulamentos ao longo do vale, marcados por pequenas cachoeiras ou 

corredeiras (knickpoints). 

Os alvéolos, também podem ocorrer no conjunto de vales tributários, sobretudo nos afluentes 

do rio Macaé, apresentando-se suspensos por knickpoints. O mesmo ocorre para os 

formadores de um dos grandes afluentes do rio Macaé, mais a jusante (fora do PETP): o rio 

Bonito. Também caracterizado como um vale alongado e com caimento suave, o rio Bonito 

possui em suas cabeceiras, por exemplo, o córrego da Mata, vales também suspensos por 

knickpoints e consequentemente acumulados com alvéolos no fundo. 

Mais para norte, as cabeceiras do rio Santo Antônio que corta a localidade de Mury, fora da 

bacia do rio Macaé, são partes integrantes do PETP. Estas cabeceiras, nas imediações de 

Teodoro de Oliveira, correspondem aos rios Debossant e da Areia. Da mesma forma que os 

anteriores, estes rios ainda apresentam características de vales suspensos, como os 

encontrados na bacia do rio Macaé, onde estão presentes alvéolos no fundo de vale, que se 

apresentam, sequencialmente, estrangulados e suspensos por knickpoints. Estes rios situam-

se na vertente norte da Serra do Mar com amplitude de relevo semelhante aos vales dos rios 

das Flores e Macaé: divisores com cotas em torno de 1.400 m e fundo de vale próximo a 

1.100 m. 

O conjunto composto pelos rios Macaé, Flores, cabeceiras dos rios Bonito e Santo Antônio 

compõem uma porção suspensa acima da cota de 900m, formando um resquício de planalto, 

livre da intensa dissecação fluvial dos rios que drenam as íngremes vertentes serranas. Estas 

bacias, suspensas pelos knickpoints, compreendem uma vasta região entre a serra de São 

João (divisor de drenagem para a baixada da Região dos Lagos, a SE) e a serra de Macaé de 

Cima (a NW), com altitudes que atingem 1.720 m na Pedra do Faraó e com destaques ainda 

para a Pedra Bicuda (1.489 m), Pedra de São Caetano (1.619 m), Morro da Areia (1.487 m) e 

Pedra de São João (1.637 m). 

O perfil topográfico A-B (Anexo 3) que corta esta região demonstra tal configuração 

planáltica, onde a subida da serra de São João é marcada pelo relevo abrupto da escarpa sul 

que rompe a monotonia da baixada onde drena o rio São João até atingir um relevo mais 

suave, com vales pouco profundos (rios das Flores e Macaé) e descendo novamente para o 

vale do rio Macacu, com um entalhamento maior, gerando assim vertentes íngremes no 

reverso da Serra de Macaé de Cima. 
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4.1.4.1.7 - Bordas planálticas suspensas 

Consiste de um domínio de área muito restrita, segmentado em três porções isoladas na 

borda superior da escarpa sul, junto aos limites com as vertentes norte e leste da Serra do 

Mar, respectivamente, o domínio de dissecação intermaciços (vale do rio São Lourenço) e o 

planalto de Macaé de Cima. Trata-se de pequenos vales suspensos de relevo aplainado 

situados no divisor da Serra do Mar, drenados pelas cabeceiras dos rios que fluem para a 

escarpa sul. Este domínio apresenta colinas com encostas muito suaves e fundos de vales 

planos e saturados, formando brejos (Figura 4-67).  

A morfologia das bordas planálticas é interpretada como paisagens reliquiares com baixas 

taxas de erosão, que encontram-se isoladas nos níveis topográficos suspensos por níveis de 

base locais (knickpoints) que ocorrem a jusante dos rios da escarpas sul.  

4.1.4.1.8 - Planícies fluviais (sedimentos aluviais) 

Enquanto a formação dos domínios geomorfológicos descritos anteriormente está relacionada 

aos processos erosivos responsáveis pela dissecação do substrato rochoso, as planícies 

fluviais se desenvolveram pela agradação dos sedimentos transportados e depositados pela 

dinâmica dos rios. O material sedimentar é oriundo tanto da incisão dos canais fluviais no 

substrato rochoso, como da erosão das encostas, quando os sedimentos são posteriormente 

retrabalhados pela rede de drenagem. 

As planícies fluviais ocorrem nos diversos vales da área de estudo e embutidos em todos os 

domínios geomorfológicos descritos anteriormente. As planícies mais extensas e com maior 

volume de depósitos são aquelas situadas nos baixo-médios vales dos rios Guapiaçú, Macacu 

e São João, localizados no sopé da escarpa sul da Serra do Mar (Figura 4-68 e Anexo 2). No 

entanto, estes depósitos fluviais também ocorrem na forma de alvéolos sedimentares nos 

fundos de vales das vertentes norte e leste da Serra do Mar. As planícies mais amplas da 

vertente norte são encontradas nos rios Paquequer, Bengalas, Frades e São Lourenço. Na 

vertente leste, no Planalto de Macaé de Cima, destacam-se os vários alvéolos situados nos 

rios Macaé e Flores, bem como nos seus tributários. Os fundos de vales destas regiões 

alternam segmentos largos e aplainados, aonde situam-se os alvéolos sedimentares, com 

segmentos estrangulados a jusante, formando cachoeiras e corredeiras (knickpoints). Estes 

segmentos rochosos funcionam como barragens para retenção dos sedimentos fluviais a 

montante que se acumulam formando os alvéolos nos vales suspensos. 

De modo geral, os depósitos das planícies fluviais são constituídos por sedimentos arenosos 

intercalados por camadas argilosas depositadas durante os eventos de inundação na época 
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das cheias, além de níveis de sedimentos grossos (seixos e blocos) nos canais fluviais. O tipo 

de sedimento depositado pelos rios depende da capacidade de transporte dos fluxos fluviais, 

assim, quanto maior energia de transporte, maior o tamanho dos grãos dos sedimentos. Neste 

sentido, os níveis de base (knickpoints) têm papel fundamental, uma vez que quebram a 

energia de transporte dos rios, gerando a sedimentação das planícies. O conjunto deste 

material sedimentar, em geral, é bastante explorado pelas populações que os utilizam como 

fonte de material de construção (areia, argila, cascalho). Importante ressaltar, que devido à 

sua topografia plana e fertilidade dos solos, as planícies fluviais constituem as áreas 

preferencialmente ocupadas pela agricultura e construções civis, ou seja, correspondem aos 

locais de concentração das atividades e habitações humanas. 

4.1.4.1.9 - Rampas colúvio-aluviais (sedimentos de encostas) 

Assim como o domínio das planícies fluviais, as rampas colúvio-aluviais também são 

formadas pela agradação sedimentar, porém, neste caso, são depósitos formados pela 

dinâmica erosiva das encostas. Constituem depósitos sedimentares inclinados e de 

espessuras variáveis que se acumulam, principalmente, na base das encostas ou no fundo 

das cabeceiras de drenagem. A origem dos depósitos colúvio-aluviais está associada à 

atuação dos vários tipos de movimentos de massa ou ao transporte pelo escoamento dos 

fluxos superficiais canalizados ou não. 

As rampas colúvio-aluviais são depósitos típicos de regiões montanhosas e, assim como as 

planícies fluviais, estão espraiadas em toda área estudada (Anexo 2). Portanto, a distribuição 

espacial dos colúvio-alúvios está associada às bases de encostas e aos eixos de drenagem 

nos ambientes de transição das áreas montanhosas para os fundos de vale, sendo, muitas 

vezes, represados por níveis de base locais no alto curso dos canais. No reverso da Serra do 

Mar (vertente norte), tais depósitos ocorrem nas cabeceiras de drenagem e vales suspensos, 

associados à proximidade com as escarpas dos maciços rochosos (Figura 4-63). No domínio 

da escarpa sul são muito comuns esses depósitos, decorrente da maior energia erosiva das 

íngremes encostas da Serra do Mar (Figura 4-69). 

De modo geral, as bases das rampas encontram-se interdigitadas com os depósitos fluviais 

nos vales principais (canais tronco) e também conectadas aos altos cursos dos rios tributários 

(cabeceiras de drenagens), já que a descarga de materiais oriundos dos processos de 

deslizamentos ou avalanches detríticas atinge, muitas vezes, a rede de drenagem. Tais 

depósitos abundantes em blocos ou matacões acumulam-se nos eixos de drenagens e são 

posteriormente trabalhados pelos fluxos do canal. Portanto, as rampas colúvio-aluviais são 

normalmente depósitos mal selecionados, arenosos com cascalhos e blocos (Figura 4-69). 
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Quando predomina o material rudáceo (blocos, matacões) envolto numa matriz areno-

argilosa, estes depósitos são denominados de tálus. 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-56: Segmento da escarpa sul mostrando encostas íngremes, vales  
encaixados,  paredões e picos rochosos. Foto do vale do rio Guapiaçu. 

 
 
Foto por Marcelo Ambrósio. 

Figura 4-57: Os Três Picos e o Capacete, uma paisagem típica dos maciços graníticos que constituem as 
formações símbolos do PETP. Os picos da esquerda para direita são: 

 Menor, Médio, Maior (2.216 m) e Capacete.  
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Foto L. Eirado. 

Figura 4-58: Formas côncavas esculpidas em rocha na encosta do Pico do Frade,  
revelando o trabalho erosivo controlado pelos planos verticais de fraturas.  

 
Foto por Ivan Dias. 

Figura 4-59: Pico da Caixa de Fósforo no Maciço dos Frades-Três Picos,  
evidenciando a atuação do intemperismo e da erosão nas fraturas, promovendo o  

isolamento dos blocos graníticos.  
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Foto por Ivan Dias. 

Figura 4-60: Vertente noroeste do Maciço de Nova Friburgo-Caledônia, com padrão de fraturas subverticais 
nordeste dissecando o granito. Neste maciço ocorrem poucas interseções com as fraturas noroeste 

(ortogonal), resultando em menor geração de blocos.  

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-61: Material friável (saibro) proveniente da ação intempérica sobre  
o ortognaisse do Batólito da Serra dos Órgãos. Reparar o mergulho dos planos  

de foliação do gnaisse.  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-62: Deslizamento próximo ao bairro do Jacarandá, em Teresópolis, sobre 
 o material intemperizado dos ortognaisses do Batólito da Serra dos Órgãos.  

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-63: Pedra da Ermitage (1515m) mostrando encostas rochosas alongadas  
convexas a retilíneas, cortadas por planos de fraturas sub-verticais. Vista da BR-116 a  

leste da cidade de Teresópolis.  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-64: Depósitos coluviais com blocos e matacões no sopé dos paredões rochosos 
 conFigura 4-ndo a transição dos maciços até os fundos de vale, na região do Maciço dos Frades. 

 

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-65: Ruptura de declive na porção intermediária dos colúvios, tornando-se mais íngremes 
quando próximos ao fundo de vale atual e guardando rampas mais suaves para montante. Esta feição  

é a marca erosiva de um novo pulso regional de dissecação fluvial nos vales.  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-66: Relevo de média amplitude topográfica do vale  
do rio das Flores, de direção NE-SW.  

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-67: Vale suspenso na borda da escarpa sul da Serra do Mar, junto ao 
 divisor com a vertente norte. As encostas suaves e a baixa amplitude de relevo  

refletem o isolamento desta paisagem aplainada no alto da serra pelos knickpoints  
(ruptura do gradiente do relevo) que ocorrem no fundo de vale a jusante.  
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Foto L. Eirado 

Figura 4-68: Planícies fluviais do médio vale do rio Guapiaçu, com o domínio da  
escarpa sul ao fundo e as colinas no sopé da serra no plano intermediário.  

 
Foto L. Eirado 

Figura 4-69: Rampa de colúvio-alúvio com blocos e matacões situada junto 
 ao rio Manoel Alexandre, no vale do rio Guapiaçu. 
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4.1.5 - Conclusões 

A seguir serão relacionados os principais pontos que sintetizam as interações entre os 

aspectos geológicos e geomorfológicos relevantes para o planejamento e conservação da 

região do Parque Estadual dos Três Picos. Será também apresentada uma classificação 

sucinta das unidades geológicas e geomorfológicas (Tabela 4-2 e Tabela 4-3) quanto à 

fragilidade e risco aos processos naturais, destacando o intemperismo e a erosão. 

4.1.5.1 - O controle do substrato geológico sobre as formas do relevo 

As estruturas geológicas planares (foliação, falhas e fraturas) condicionam a orientação da 

rede de drenagem, influenciando, deste modo, a expansão dos canais fluviais, cujas 

cabeceiras avançam a remontante sobre as vertentes da Serra do Mar. 

As estruturas também possuem um papel fundamental na atuação dos processos erosivos 

nas encostas (movimentos de massa). As fraturas, tanto subverticais como as sub-horizontais 

(de alívio), são as principais estruturas que funcionam como planos de ruptura nas rochas 

para a atuação dos movimentos de massa (deslizamentos, quedas de rochas, avalanches 

detríticas, entre outros).  

A resistência das rochas possui um papel relevante no modelado do relevo, como revelam os 

domínios geomorfológicos dos maciços graníticos (Domínio Três Picos-Frades-Caledônia) e 

graníticos-gnáissicos (Domínio Teresópolis). Os granitos constituem rochas mais duras e 

resistentes ao intemperismo e à erosão (Tabela 4-2), sustentando os maciços e picos 

rochosos mais elevados da região, com destaque para a formação dos Três Picos, na porção 

central do PETP, e o pico da Caledônia, na sua porção nordeste (Anexos 1 e 2). Alguns 

ortognaisses (Complexo Rio Negro e Gnaisses Leucogranítico) também correspondem, em 

segundo plano, a rochas resistentes. Por outro lado, as rochas metassedimentares (unidades 

Santo Eduardo e São Fidélis) correspondem às rochas menos resistentes e, assim, com maior 

fragilidade ao intemperismo e erosão (Tabela 4-2).  

4.1.5.2 - Atuação dos processos erosivos e de inundações 

Os processos erosivos mais frequentes na região são os movimentos de massa 

(deslizamentos, quedas de rochas, avalanches detríticas), sendo responsáveis pela 

degradação das encostas com a remoção de porções da vegetação, solos e rochas, gerando 

cicatrizes erosivas nas encostas (clareiras). Os movimentos de massa formam os depósitos 

de colúvios/tálus que preenchem as bases da encosta e os fundos de vales encaixados dos 

ambientes montanhosos. Quanto maior a declividade das encostas maior a fragilidade à 
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ocorrência destes fenômenos erosivos, como é o caso do íngreme domínio da escarpa sul 

(Tabela 4-3). Os movimentos de massa mais intensos ocorrem, sobretudo, nas épocas de 

maior pluviosidade (meses de verão), já que a forte entrada de água no sistema solo-rocha, 

junto com o fator gravidade, geram a instabilidade das encostas. 

Durante os períodos de maior pluviosidade também são frequentes as inundações das 

planícies fluviais decorrente do aumento da vazão dos rios, sendo este fenômeno mais 

intenso nas planícies situadas nos sopé das escarpas, por exemplo, nos médios cursos dos 

rios Guapiaçú, Macacu e São João (Tabela 4-3). Nestes locais ocorre uma brusca mudança 

do gradiente do relevo, onde o canal tronco que corre sobre as baixadas, recebe a descarga 

de vários canais tributários que descem com velocidade pelas encostas íngremes. Outro 

fenômeno associado e frequente nos períodos de chuvas intensas concentradas são as 

cabeças d’água (enxurradas) que ocorrem nas cabeceiras dos rios nas áreas montanhosas. 

4.1.6 - Fragilidade & risco: geologia e geomorfologia 

4.1.6.1 - Unidades geológicas 

As unidades litológicas (lito-estratigráficas) do mapa geológico foram classificadas em relação 

à fragilidade ao intemperismo e, consequentemente, à erosão. O intemperismo é o processo 

responsável pela alteração das rochas e produção de material a ser transportado pela erosão, 

denominado de regolito (rocha alterada mais solo). Os aspectos climáticos inter-relacionados 

com a composição das rochas são os fatores que mais influenciam no intemperismo, sendo 

que nas regiões tropicais destaca-se o papel da água das chuvas e a variação da temperatura. 

Tabela 4-2: Classificação das unidades litológicas quanto ao grau de fragilidade 
ao intemperismo (ver Anexo 1 – Mapa Geológico). 

Unidade litológica 
Fragilidade ao 
intemperismo 

Descrição e observação 

Planícies fluviais Média a Alta 

Sedimentos inconsolidados transportados pelos rios, aonde 
predominam depósitos arenosos com intercalações de 
argilas e níveis de cascalhos/ seixos. Como se trata de 
depósitos inconsolidados, esta unidade é vulnerável ao 
retrabalhamento da própria dinâmica da rede de drenagem. 

Dique de diabásio Média 
Material frágil que se intemperiza com facilidade, gerando 
sedimentos/solos finos; porém os diques são corpos muito 
estreitos e alongados com ocorrência espacial muito restrita. 

Granito Baixa a Média 

O granito é uma rocha homogênea e resistente (dura) ao 
intemperismo e a erosão, constituindo os principais picos e 
elevações topográficas do PETP. Porém seu grau de 
fragilidade aumenta em função da maior frequência de 
fraturas, induzindo os movimentos de massa (por exemplo, 
deslizamentos, queda de rochas), comuns na área do Maciço 
dos Frades (Três Picos) e Nova Friburgo (Caledônia). 
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Unidade litológica 
Fragilidade ao 
intemperismo 

Descrição e observação 

Batólito da Serra 
dos Órgãos 

Alta 
Rocha de resistência intermediária a baixa que gera um 
regolito arenoso bastante friável. 

Gnaisse 
Leucogranítico 

Média 
Rocha bem foliada com resistência intermediária, mas que 
gera um regolito arenoso muito friável (saibro). 

Gnaisse Pirineus Baixa Rocha resistente, mas com baixa ocorrência espacial. 

Gnaisse Imbé Média 
Rocha de resistência intermediária, mas com baixa 
ocorrência espacial. 

Complexo Rio 
Negro 

Média Rocha bandada e foliada de resistência intermediária. 

Unidade São 
Fidélis 
(metassedimentos) 

Alta 
Rochas bem foliadas, pouco resistentes, gerando um regolito 
fino argiloso. 

Unidade Santo 
Eduardo 

(metassedimentos) 
Alta 

Rochas bem foliadas e bandadas, ricas em intercalações de 
quartzitos; são pouco resistentes e geram um regolito 
arenoso (saibro). 

 

4.1.6.2 - Domínios geomorfológicos 

As unidades do mapa geomofológico (domínios) foram classificadas em relação ao risco à 

erosão e inundação. O risco aos processos erosivos está diretamente vinculado ao aumento 

do gradiente topográfico, isto é, aos terrenos com altas declividades. Deste modo, os 

domínios geomorfológicos caracterizados por encostas íngremes (por exemplo, escarpa sul) 

possuem maior fragilidade à erosão do que os domínios de relevo mais suave (por exemplo, 

planícies fluviais, bordas planálticas suspensas). Já o risco às inundações, ao contrário da 

erosão, aumenta nas áreas com relevo aplainado e junto aos eixos das drenagens. 

Tabela 4-3 - Classificação dos domínios geomorfológicos quanto ao grau de risco à erosão e 
inundação (ver Anexo 2 – Mapa Geomofológico) 

Domínios 
Geomorfológicos 

Riscos à 
Erosão 

Riscos à 
Inundação 

Descrição e observação 

Escarpa Sul Alto Baixo 

Risco à erosão associado às encostas de 
alta declividade, aonde são comuns os 
movimentos de massa (por exemplo, 
deslizamentos, avalanches detríticas). 

Domínio Três Picos-
Frades-Caledônia: 
Maciços Graníticos 

Médio a Alto Baixo 

Risco à erosão associado Às altas 
declividades das encostas e a frequência 
de fraturamento das resistentes rochas 
graníticas. 

Domínio Teresópolis: 
Maciços Gnaissicos 

Alto Baixo 
Risco à erosão associado às altas 
declividades das encostas e a ocorrência 
sobre rochas mais frágeis ao intemperismo 

Dissecação 
Intermaciços 

Baixo a Médio Baixo 

Domínio situado entre os Maciços 
Graníticos e Gnáissicos, possuindo relevo 
com amplitude topográfica variando de 
baixa a intermediária, fazendo com que 
varie o risco à erosão das encostas. 
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Domínios 
Geomorfológicos 

Riscos à 
Erosão 

Riscos à 
Inundação 

Descrição e observação 

Planalto de Macaé 
de Cima 

Baixo a Médio Baixo 

Domínio com relevo de amplitude 
topográfica variando de baixa a 
intermediária, onde nas áreas com 
encostas mais íngremes o risco à erosão 
aumenta. 

Bordas planálticas 
suspensas 

Baixo Baixo 
Domínio com relevo suave de baixa 
amplitude topográfica e de ocorrência 
espacial muito pequena. 

Planícies fluviais Baixo Alto 

Domínios vinculados à rede de drenagem e 
apresenta o maior risco às inundações, que 
aumenta quando são vizinhos aos 
domínios de maior desnivelamentos 
topográficos, como o sopé da escarpa sul. 

Rampas colúvio-
aluviais 

Alto Baixo 

Domínios situados dos eixos dos vales 
fluviais, onde o risco à erosão está 
relacionado ao retrabalhamento dos 
movimentos de massa e da dinâmica 
fluvial. 
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Anexo 1 – Mapa Geológico 

Em tamanho A3 
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Anexo 2 – Mapa Geomorfológico 

Em tamanho A3  
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Anexo 3 - Seções topográficas e geológica 
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ANEXO 4 - Tabela de Pontos de Campo (estações) 

UTM E UTM N Folha 1:50.000 Ponto 
Unidade Lito-
estratigráfica 

Litologia (rocha) Estrutura Azimute Inclinação 

757843 7524427 Quartéis 1 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 333 84 

757843 7524427 Quartéis 1 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 355 72 

757843 7524427 Quartéis 1 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 212 50 

757843 7524427 Quartéis 1 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 118 85 

758551 7523973 Quartéis 2 São Fidélis gr leucogranito Sn 252 59 

758551 7523973 Quartéis 2 São Fidélis gr leucogranito Sn 162 40 

758551 7523973 Quartéis 2 São Fidélis gr leucogranito Fr 72 80 

758551 7523973 Quartéis 2 São Fidélis gr leucogranito Fr 135 70 

758551 7523973 Quartéis 2 São Fidélis gr leucogranito Fr 351 88 

759067 7523471 Quartéis 3 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 323 55 

759067 7523471 Quartéis 3 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 185 47 

758482 7522942 Quartéis 4 São Fidélis bi gnaisse Sn 265 85 

758482 7522942 Quartéis 4 São Fidélis bi gnaisse Fr 255 85 

758482 7522942 Quartéis 4 São Fidélis bi gnaisse Fr 90 89 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Sn 265 72 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Sn 153 84 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Fa 261 79 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Ef 165 74 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Fa 170 54 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Ef 95 9 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Fa 240 56 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis sill-gr-bi gnaisse, leucogranito Ef 292 42 

757982 7521690 Quartéis 5 São Fidélis Dique alcalino Dq 349 79 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Sn 308 79 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Zc 288 74 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Zc 209 82 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Fa 20 61 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Ef 73 39 
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UTM E UTM N Folha 1:50.000 Ponto 
Unidade Lito-
estratigráfica 

Litologia (rocha) Estrutura Azimute Inclinação 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Fa 145 74 

757227 7521424 Nova Friburgo 6 São Fidélis gr-bi gnaisse, calciossilicática Ef 74 32 

756510 7521020 Nova Friburgo 7 São Fidélis sill-bi gnaisse Sn 325 70 

756510 7521020 Nova Friburgo 7 São Fidélis sill-bi gnaisse Fr 150 40 

755626 7520184 Nova Friburgo 8 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 129 85 

755626 7520184 Nova Friburgo 8 São Fidélis gr-bi gnaisse Ln 237 15 

755626 7520184 Nova Friburgo 8 São Fidélis gr-bi gnaisse Fa 182 89 

755626 7520184 Nova Friburgo 8 São Fidélis gr-bi gnaisse Fr 217 86 

754035 7518085 Nova Friburgo 9 São Fidélis     

758575 7521646 Quartéis 10 São Fidélis 
granito, gr-bi gnaisse, 

calciossilicática 
Sn 165 69 

758575 7521646 Quartéis 10 São Fidélis 
granito, gr-bi gnaisse, 

calciossilicática 
Fr 194 89 

758575 7521646 Quartéis 10 São Fidélis 
granito, gr-bi gnaisse, 

calciossilicática 
Fr 47 87 

758575 7521646 Quartéis 10 São Fidélis 
granito, gr-bi gnaisse, 

calciossilicática 
Fr 86 89 

758575 7521646 Quartéis 10 São Fidélis 
granito, gr-bi gnaisse, 

calciossilicática 
Fr 212 70 

758865 7520825 Quartéis 11 São Fidélis leucogranito Fa 306 47 

758865 7520825 Quartéis 11 São Fidélis leucogranito Fa 48 73 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Sn 342 70 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Ln 71 14 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Sn 110 57 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Ln 25 13 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Fr 197 72 
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UTM E UTM N Folha 1:50.000 Ponto 
Unidade Lito-
estratigráfica 

Litologia (rocha) Estrutura Azimute Inclinação 

758427 7520321 Quartéis 12 São Fidélis 
gr-bi gnaisse, gr leucogranito, 

calciossilicática 
Fr 85 78 

757329 7517837 Quartéis 13 São Fidélis bi gnaisse Sn 160 50 

757329 7517837 Quartéis 13 São Fidélis bi gnaisse Fr 273 76 

757326 7517840 Quartéis 14 São Fidélis bi gnaisse Sn 115 52 

755970 7516070 Nova Friburgo 15 São Fidélis leucogranito Fr 322 75 

755970 7516070 Nova Friburgo 15 São Fidélis leucogranito Fr 30 85 

755970 7516070 Nova Friburgo 15 São Fidélis leucogranito Fr 279 65 

756560 7516650 Nova Friburgo 16 São Fidélis bi gnaisse Sn 145 35 

756520 7517700 Nova Friburgo 17 São Fidélis sill-bi gnaisse Sn 192 30 

755950 7517500 Nova Friburgo 18 São Fidélis bi gnaisse Sn 148 52 

755250 7516810 Nova Friburgo 19 São Fidélis bi gnaisse Sn 310 57 

754930 7516870 Nova Friburgo 20 São Fidélis     

757870 7517600 Quartéis 21 São Fidélis     

757910 7517070 Quartéis 22 São Fidélis     

760291 7520897 Quartéis 23 São Fidélis gr leucogranito Sn 44 66 

760291 7520897 Quartéis 23 São Fidélis gr leucogranito Fr 333 88 

760291 7520897 Quartéis 23 São Fidélis gr leucogranito Fr 255 62 

760291 7520897 Quartéis 23 São Fidélis gr leucogranito Fr 213 89 

760942 7520141 Quartéis 24 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 153 43 

760942 7520141 Quartéis 24 São Fidélis gr-bi gnaisse Fr 252 84 

761950 7520600 Quartéis 25 São Fidélis gr-bi gnaisse, gr leucogranito Sn 150 46 

761950 7520600 Quartéis 25 São Fidélis gr-bi gnaisse, gr leucogranito Fr 265 76 

761950 7520600 Quartéis 25 São Fidélis gr-bi gnaisse, gr leucogranito Fa 58 60 

761950 7520600 Quartéis 25 São Fidélis gr-bi gnaisse, gr leucogranito Ef 145 20 

735344 7528509 Nova Friburgo 26 Granito Nova Friburgo bi granito    

734832 7528721 Nova Friburgo 27 Granito Nova Friburgo     

734203 7529103 Nova Friburgo 28 Rio Negro leucogranito Ff 175 80 

734203 7529103 Nova Friburgo 28 Rio Negro leucogranito Fr 235 74 
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UTM E UTM N Folha 1:50.000 Ponto 
Unidade Lito-
estratigráfica 

Litologia (rocha) Estrutura Azimute Inclinação 

733510 7528777 Nova Friburgo 29 Rio Negro bi granito Ff 55 77 

733108 7528411 Nova Friburgo 30 Granito Nova Friburgo leucogranito Ff 300 88 

734500 7528400 Nova Friburgo 31 Granito Nova Friburgo     

734112 7528220 Nova Friburgo 32 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 304 86 

734112 7528220 Nova Friburgo 32 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 268 86 

734112 7528220 Nova Friburgo 32 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 350 87 

734112 7528220 Nova Friburgo 32 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 193 88 

734200 7528030 Nova Friburgo 33 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 182 88 

734200 7528030 Nova Friburgo 33 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 53 72 

734200 7528030 Nova Friburgo 33 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 284 73 

734200 7528030 Nova Friburgo 33 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 346 70 

734200 7528030 Nova Friburgo 33 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 299 57 

748582 7528430 Nova Friburgo 34 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 295 34 

748582 7528430 Nova Friburgo 34 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 192 74 

747847 7526465 Nova Friburgo 35 Granito Nova Friburgo granito porferitico Ff 302 75 

747060 7528156 Nova Friburgo 36 Rio Negro leucogranito foliado Sn 128 73 

747060 7528156 Nova Friburgo 36 Rio Negro leucogranito foliado Sn 320 80 

746390 7528324 Nova Friburgo 37 Rio Negro bi gnaisse, leucogranito Sn 280 82 

746390 7528324 Nova Friburgo 37 Rio Negro bi gnaisse, leucogranito Sn 306 78 

746353 7527929 Nova Friburgo 38 Rio Negro bi gnaisse Sn 305 30 

746036 7527580 Nova Friburgo 39 Rio Negro     

746273 7526025 Nova Friburgo 40 Rio Negro bi gnaisse Sn 230 84 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Sn 310 70 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Sn 356 53 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Sn 15 53 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Pa 90 87 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Ed 5 51 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Fr 40 79 

745765 7525995 Nova Friburgo 41 Rio Negro leucogranito, bi gnaisse Fr 341 89 
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estratigráfica 
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745460 7526048 Nova Friburgo 42 Rio Negro leucognaisse Zc 92 85 

745460 7526048 Nova Friburgo 42 Rio Negro leucognaisse Sn 236 65 

743905 7526350 Nova Friburgo 43 Rio Negro bi gnaisse Sn 358 43 

743905 7526350 Nova Friburgo 43 Rio Negro bi gnaisse Sn 14 38 

743905 7526350 Nova Friburgo 43 Rio Negro bi gnaisse Sn 4 39 

740320 7529440 Nova Friburgo 44 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse Sn 165 32 

740320 7529440 Nova Friburgo 44 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse Sn 185 43 

739870 7529900 Nova Friburgo 45 Batólito Serra dos Órgãos b granito foliado Sn 193 20 

739870 7529900 Nova Friburgo 45 Batólito Serra dos Órgãos b granito foliado Sn 222 24 

739870 7529900 Nova Friburgo 45 Batólito Serra dos Órgãos b granito foliado Fr 159 87 

739870 7529900 Nova Friburgo 45 Batólito Serra dos Órgãos b granito foliado Fr 224 86 

739870 7529900 Nova Friburgo 45 Batólito Serra dos Órgãos b granito foliado Fr 305 88 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Sn 293 21 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Sn 309 22 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Fr 218 75 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Fr 321 88 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Fr 346 78 

738442 7530214 Nova Friburgo 46 Rio Negro leucogranito foliado Fr 312 82 

735567 7530248 Nova Friburgo 47 Rio Negro leucogranito Fr 79 84 

735567 7530248 Nova Friburgo 47 Rio Negro leucogranito Fr 142 72 

735567 7530248 Nova Friburgo 47 Rio Negro leucogranito Fr 5 66 

752860 7522850 Nova Friburgo 48 Rio Negro dique de gabro Dq N45E  

753100 7523600 Nova Friburgo 49 Rio Negro leucogranito    

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Sn 42 35 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Ln 36 30 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Fr 66 35 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Fr 255 50 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Fr 170 80 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Sn 340 41 
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745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Fr 315 75 

745997 7519710 Nova Friburgo 50 Santo Eduardo sill-gr-bi gnaisse Fa 92 79 

746705 7520446 Nova Friburgo 51 Santo Eduardo bi gnaisse Sn 345 36 

747172 7520723 Nova Friburgo 52 Santo Eduardo sill-bi gnaisse Sn 328 70 

747172 7520723 Nova Friburgo 52 Santo Eduardo sill-bi gnaisse Zc 170 72 

747591 7521365 Nova Friburgo 53 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Sn 174 65 

747591 7521365 Nova Friburgo 53 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Sn 355 85 

747811 7521254 Nova Friburgo 54 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico, brecha Sn 2 65 

747811 7521254 Nova Friburgo 54 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico, brecha Fa 337 55 

747811 7521254 Nova Friburgo 54 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico, brecha Ef 316 43 

747811 7521254 Nova Friburgo 54 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico, brecha Fa 326 65 

747811 7521254 Nova Friburgo 54 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico, brecha Ef 255 50 

747650 7521507 Nova Friburgo 55 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 330 49 

747650 7521507 Nova Friburgo 55 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Ln 298 41 

748431 7621632 Nova Friburgo 56 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 339 75 

748431 7621632 Nova Friburgo 56 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 355 71 

748431 7621632 Nova Friburgo 56 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 297 65 

748764 7524651 Nova Friburgo 57 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 358 55 

749027 7521800 Nova Friburgo 58 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 325 45 

749027 7521800 Nova Friburgo 58 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Fr 193 55 

749027 7521800 Nova Friburgo 58 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Fr 270 55 

749618 7522973 Nova Friburgo 59 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 152 65 

749618 7522973 Nova Friburgo 59 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Fr 190 60 

749618 7522973 Nova Friburgo 59 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Fr 115 65 

749618 7522973 Nova Friburgo 59 Imbé gr-bi gnaisse porfiroblástico Fr 44 85 

749832 7523196 Nova Friburgo 60 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 90 80 

749832 7523196 Nova Friburgo 60 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 346 46 

750314 7523278 Nova Friburgo 61 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 180 80 

750827 7523037 Nova Friburgo 62 Imbé leucognaisse com granada Sn 348 44 
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UTM E UTM N Folha 1:50.000 Ponto 
Unidade Lito-
estratigráfica 
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750709 7523061 Nova Friburgo 63 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 347 62 

750709 7523061 Nova Friburgo 63 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Ln 66 88 

750709 7523061 Nova Friburgo 63 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 165 39 

750624 7523565 Nova Friburgo 64 Santo Eduardo     

750040 7524200 Nova Friburgo 65 Granito Nova Friburgo bi granito Ff 37 60 

750040 7524200 Nova Friburgo 65 Granito Nova Friburgo bi granito Fr 113 50 

750494 7523659 Nova Friburgo 66 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Sn 152 85 

750494 7523659 Nova Friburgo 66 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Fr 158 65 

750494 7523659 Nova Friburgo 66 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Fr 300 70 

750494 7523659 Nova Friburgo 66 Santo Eduardo bi gnaisse porfiroblástico Fr 200 89 

749850 7522650 Nova Friburgo 67 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 358 86 

750000 7522500 Nova Friburgo 68 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 352 88 

750000 7522500 Nova Friburgo 68 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 105 75 

750000 7522500 Nova Friburgo 68 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 252 89 

750000 7522500 Nova Friburgo 68 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 160 84 

750200 7521950 Nova Friburgo 69 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 346 78 

748250 7520500 Nova Friburgo 70 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Sn 132 80 

748250 7520500 Nova Friburgo 70 Imbé bi gnaisse porfiroblástico Fr 220 80 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Sn 323 89 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Sn 179 89 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Fr 312 86 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Fr 280 82 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Fr 172 45 

747400 7520350 Nova Friburgo 71 Santo Eduardo gnaisse fitado Fr 80 50 

746850 7519950 Nova Friburgo 72 Rio Negro leucogranito Sn 323 89 

746850 7519950 Nova Friburgo 72 Rio Negro leucogranito Fr 312 65 

744000 7516320 Nova Friburgo 73 Santo Eduardo bi gnaisse, gr leucogranito Sn 343 20 

745050 7515400 Nova Friburgo 74 Santo Eduardo     

746050 7515250 Nova Friburgo 75 São Fidélis bi gnaisse Sn 198 15 
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746050 7515250 Nova Friburgo 75 São Fidélis bi gnaisse Fr 165 75 

746050 7515250 Nova Friburgo 75 São Fidélis bi gnaisse Fr 237 70 

744650 7515840 Nova Friburgo 76 Santo Eduardo gr leucogranito Sn 344 42 

744650 7515840 Nova Friburgo 76 Santo Eduardo gr leucogranito Fr 190 67 

744650 7515840 Nova Friburgo 76 Santo Eduardo gr leucogranito Fr 115 85 

744650 7515840 Nova Friburgo 76 Santo Eduardo gr leucogranito Fr 325 67 

745800 7519500 Nova Friburgo 77 Rio Negro all leucogranito Sn 46 36 

745800 7519500 Nova Friburgo 77 Rio Negro all leucogranito Fr 102 85 

745800 7519500 Nova Friburgo 77 Rio Negro all leucogranito Fr 182 84 

745800 7519500 Nova Friburgo 77 Rio Negro all leucogranito Fr 92 52 

730800 7514800 Nova Friburgo 78 Santo Eduardo sill-bi gnaisse, quartzito Sn 295 15 

730800 7514800 Teresópolis 78 Santo Eduardo sill-bi gnaisse, quartzito Sn 315 41 

730800 7514800 Teresópolis 78 Santo Eduardo sill-bi gnaisse, quartzito Ln 259 20 

732880 7517890 Nova Friburgo 79 Rio Negro all granito    

734750 7521000 Nova Friburgo 80 Rio Negro granito    

708260 7508490 Itaboraí 81 Rio Negro bi gnaisse porfiroblástico Sn 340 85 

709649 7513034 Teresópolis 82 Rio Negro     

709460 7512730 Teresópolis 83 Rio Negro bi gnaisse Sn 318 45 

709460 7512730 Teresópolis 83 Rio Negro bi gnaisse Fr 318 84 

709460 7512730 Teresópolis 83 Rio Negro bi gnaisse Fr 95 85 

709690 7513110 Teresópolis 84 Rio Negro leucogranito Sn 312 14 

709690 7513110 Teresópolis 84 Rio Negro leucogranito Fr 29 80 

710170 7512800 Teresópolis 85 Rio Negro     

711316 7506890 Teresópolis 86 Rio Negro leucogranito Sn 328 25 

711316 7506890 Teresópolis 86 Rio Negro leucogranito Fr 5 85 

711341 7512424 Teresópolis 87 Rio Negro     

710945 7511498 Teresópolis 88 Rio Negro     

710167 7507692 Itaboraí 89 Rio Negro leucogranito Sn 82 25 

716837 7509395 Itaboraí 90 Rio Negro     
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714571 7512057 Teresópolis 91 Rio Negro bi gnaisse, gabro, calciossilicática Sn 356 30 

714571 7512057 Teresópolis 91 Rio Negro bi gnaisse, gabro, calciossilicática Sn 325 45 

714571 7512057 Teresópolis 91 Rio Negro bi gnaisse, gabro, calciossilicática Fr 35 89 

707491 7514679 Teresópolis 92 Batólito Serra dos Órgãos granito Sn 85 84 

725121 7259369 Teresópolis 93 Batólito Serra dos Órgãos     

725574 7529158 Teresópolis 94 Batólito Serra dos Órgãos leucogranito Sn 68 26 

725685 7528079 Teresópolis 95 Granito Nova Friburgo     

725349 7527706 Teresópolis 96 Granito Nova Friburgo granito Sn 124 61 

726486 7528035 Teresópolis 97 Granito Nova Friburgo granito Ff 127 79 

726486 7528035 Teresópolis 97 Granito Nova Friburgo granito Fr 280 89 

726486 7528035 Teresópolis 97 Granito Nova Friburgo granito Fr 238 87 

726486 7528035 Teresópolis 97 Granito Nova Friburgo granito Fr 136 88 

726822 7528045 Teresópolis 98 Granito Nova Friburgo     

727600 7528300 Teresópolis 99 Granito Nova Friburgo     

728308 7528743 Teresópolis 100 Granito Nova Friburgo granito Sn 81 80 

728930 7528867 Teresópolis 101 Granito Nova Friburgo     

729320 7528860 Teresópolis 102 Granito Nova Friburgo granito Fr 28 78 

729320 7528860 Teresópolis 102 Granito Nova Friburgo granito Fr 182 76 

729320 7528860 Teresópolis 102 Granito Nova Friburgo granito Fr 24 86 

729320 7528860 Teresópolis 102 Granito Nova Friburgo granito Fr 190 74 

731170 7528407 Teresópolis 103 Granito Nova Friburgo     

732060 7528232 Nova Friburgo 104 Granito Nova Friburgo     

732060 7528232 Nova Friburgo 105 Granito Nova Friburgo granito Ff 118 60 

732021 7528581 Nova Friburgo 106 Granito Nova Friburgo granito Sn 282 25 

732068 7528655 Nova Friburgo 107 Granito Nova Friburgo granito, diorito Sn 65 15 

712716 7517580 Teresópolis 108 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Sn 323 30 

712716 7517580 Teresópolis 108 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 136 89 

712716 7517580 Teresópolis 108 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 170 88 

712716 7517580 Teresópolis 108 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 200 88 
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713260 7517261 Teresópolis 109 Rio Negro leucogranito Fr 338 70 

713260 7517261 Teresópolis 109 Rio Negro leucogranito Sn 105 35 

714649 7522285 Teresópolis 110 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Sn 290 60 

714649 7522285 Teresópolis 110 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 310 89 

714649 7522285 Teresópolis 110 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 254 70 

714649 7522285 Teresópolis 110 Batólito Serra dos Órgãos bi gnaisse (bso) Fr 298 65 

718814 7520683 Teresópolis 111 Rio Negro     

719458 7520053 Teresópolis 112 Rio Negro leucogranito Sn 74 75 

719458 7520053 Teresópolis 112 Rio Negro leucogranito Fr 280 58 

719458 7520053 Teresópolis 112 Rio Negro leucogranito Fr 310 89 

719362 7519037 Teresópolis 113 Rio Negro     

719573 7518532 Teresópolis 114 Rio Negro granito Fa 352 84 

719573 7518532 Teresópolis 114 Rio Negro granito Fa 18 67 

719573 7518532 Teresópolis 114 Rio Negro granito Sn 292 80 

719573 7518532 Teresópolis 114 Rio Negro granito Sn 132 65 

720253 7518086 Teresópolis 115 Rio Negro leucogranito Sn 125 70 

722361 7523263 Teresópolis 116 Rio Negro     

723045 7523200 Teresópolis 117 Rio Negro leucogranito Sn 255 75 

723440 7523288 Teresópolis 118 Rio Negro blocos de diabasio    

724698 7523385 Teresópolis 119 Granito Nova Friburgo granito Ff 40 88 

719898 7526915 Teresópolis 120 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Sn 327 38 

719898 7526915 Teresópolis 120 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Sn 330 85 

722889 7528125 Teresópolis 121 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Sn 200 80 

722889 7528125 Teresópolis 121 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Fr 197 85 

722889 7528125 Teresópolis 121 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Fr 62 50 

722889 7528125 Teresópolis 121 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Fa 160 87 

722889 7528125 Teresópolis 121 Batólito Serra dos Órgãos gnaisse (bso) Ef 250 12 

727870 7528118 Teresópolis 122 Granito Nova Friburgo granito Fr 55 85 

727870 7528118 Teresópolis 122 Granito Nova Friburgo granito Sn 150 89 
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763658 7514405 Quartéis 123 São Fidélis     

763634 7514451 Quartéis 124 São Fidélis bi gnaisse Sn 208 53 

764652 7513354 Quartéis 125 São Fidélis bi gnaisse Sn 145 66 

764652 7513354 Quartéis 125 São Fidélis bi gnaisse Sn 221 59 

765067 7513521 Quartéis 126 São Fidélis sill-bi gnaisse,  calciossilicática Sn 232 70 

765067 7513521 Quartéis 126 São Fidélis sill-bi gnaisse,  calciossilicática Sn 245 65 

759001 7512522 Quartéis 127 Granito Pirineus gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 179 68 

759146 7511937 Quartéis 128 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 137 68 

759146 7511937 Quartéis 128 São Fidélis gr-bi gnaisse Sn 135 86 

759146 7511937 Quartéis 128 São Fidélis gr-bi gnaisse Fr 60 85 

756060 7512602 Nova Friburgo 129 Granito Pirineus gr- bi gnaisse Sn 123 33 

756060 7512602 Nova Friburgo 129 Granito Pirineus gr- bi gnaisse Fr 38 86 

756619 7510000 Nova Friburgo 130 Granito Pirineus gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 118 45 

756619 7510000 Nova Friburgo 130 Granito Pirineus gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 158 52 

756619 7510000 Nova Friburgo 130 Granito Pirineus gr-bi gnaisse porfiroblástico Sn 154 47 

756855 7509811 Nova Friburgo 131 São Fidélis sill-bi gnaisse,  calciossilicática Sn 148 74 

         

Abreviaturas de minerais:     Abreviaturas de estruturas:  

Sill = Sillimanita     Sn = Foliação   

Gr = Granada     Fr = Fratura   

Bi = Biotita     Fa = Falha   

     Ef = Estria de falha  

     Ff = Foliação de fluxo magmático 

     Dq = Dique   

     Zc = Zona de cisalhamento  
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Anexo 5 - Mapa de cadastro Mineral 

Mapa do Cadastro Mineral (Imprimir em A3 e inserir após a tabela anexo 5 no final deste capítulo) 
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4.1.7 - Sítios arqueológicos, pré-históricos e paleontológicos 

Até o presente momento não foram encontrados sítios arqueológicos, pré-históricos ou 

paleontológicos no perímetro do PETP. 

4.2 - ASPECTOS BIÓTICOS DO PARQUE 

4.2.1 - Distribuição espacial da vegetação 

Na área do PETP, há diferentes fisionomias do complexo Bioma Mata Atlântica, sendo que a 

florestal é a dominante. A maior área é ocupada pela Floresta Ombrófila Densa Montana 

(Velloso et al., 1991) ou Floresta Pluvial Atlântica Montana (Rizzini, 1997). Há também a 

Floresta Ombrófila Densa Submontana, a Altomontana e os Campos de Altitude.  

De maneira geral, as fisionomias encontradas estão em bom estado de conservação, com 

algumas exceções importantes, detalhadas adiante. Existem ainda algumas áreas 

antropizadas, como pastagens, reflorestamentos de Eucalyptus sp. e Pinus sp., cultura de 

milho e hortaliças. 

4.2.1.1 - Diagnose dos tipos de vegetação 

4.2.1.1.1 - Floresta Submontana 

Ocupa as áreas que ocorrem na faixa de latitude entre 50 e 500 m sobre litologia do Pré-

Cambriano, quase sempre de relevo montanhoso nas fraldas das serras e planaltos.  

Esta paisagem é típica de elevações arredondadas e sucessivas. O solo é profundo e há uma 

nítida estação seca; por isso, a porção superior dos morros mostra-se bastante seca e os 

vales, localizados entre eles, bem mais úmidos. As depressões são em grau elevado e 

conservam água permanentemente.  

As regiões envolvidas nesta fisionomia são densamente povoadas desde longo tempo, do que 

resulta estar a imensa maioria dos mamelões desnudados ou sob capoeira de variados 

tamanhos. Seus principais remanescentes constituem, quase sempre, Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), pois estão situados na escarpa frontal da Serra do Mar, com 

declividades geralmente muito acentuadas, ou fazem parte de alguma Unidade de 

Conservação, como a Estação Ecológica do Paraíso e o Parque Estadual do Desengano. 
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Em algumas partes extremas da vertente sul do Parque, encontram-se pequenas faixas de 

vegetação Submontana, as quais estão presentes a partir da cota 200. São formações 

predominantemente secundárias, circundadas, na maior parte, por pastagens. 

Um dos principais pontos de alta perturbação da mata original e pressão antrópica encontra-

se nas proximidades limítrofes com o município de Cachoeiras de Macacu, particularmente na 

região da comunidade Lagoinhas, conhecida também como Guapiaçu, e no vale do rio Valério 

(Morro João Paulo e Morro Queimado), onde há grande ocupação humana, pastagens com 

solos erodidos avançando sobre as matas, até em declividades superiores a 45°, e focos de 

queimadas. No município de Teresópolis, particularmente próximo ao bairro Jacarandá, há 

muito uso madeireiro das matas e utilização intensa de trilhas bem-marcadas. 

4.2.1.1.2 - Floresta Montana 

É a grande floresta que reveste as serras entre 500 e 1.500 m de altitude. Localiza-se sobre a 

característica paisagem formada principalmente de morros mamelonares, de contorno 

hemisférico, que constitui o acidentado Planalto das Serras do Mar e da Mantiqueira. Entre os 

mamelões, ocorrem também cristas (agudas) e lombadas (alongadas e planas). As rochas 

cristalinas de tais morros apresentam-se decompostas até uma profundidade de 40-60m 

(Ab’Saber, 1973).  

Sem dúvida, a maior e mais contínua porção da vegetação remanescente pertencente a esta 

formação está localizada sobre os contrafortes ao longo de toda a Serra do Mar, desde o 

Estado de São Paulo, até próximo a Campos dos Goytacazes (RJ) e sobre o Planalto do 

Caparaó (MG), normalmente, ocupando locais de difícil acesso, quase sempre constituindo 

Áreas de Preservação Permanente.  

A vegetação caracteriza-se por apresentar um estrato dominante com altura de até 25 m, com 

espécies emergentes que podem atingir 40 m. As árvores, em geral, são esguias e sem ou 

com pequenas sapopemas.  

No Estado do Rio de Janeiro, este tipo de mata localiza-se no rebordo dissecado da Serra do 

Mar e na Serra da Mantiqueira (Itatiaia). As partes altas de algumas Unidades de 

Conservação do Estado contêm trechos desta formação, como o Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, a APA de Petrópolis, o Parque Estadual do Desengano e a Reserva de Macaé de 

Cima, em Nova Friburgo, esta última dentro dos limites do PETP. 

Dentre os trechos de matas primárias presentes no Parque, destacam-se três áreas de maior 

importância, tanto pelo seu estado de conservação como pelo papel fundamental de proteção 

dos mananciais hídricos e da fauna associada. Por isso, a Companhia Estadual de Águas e 
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Esgotos (CEDAE) e a Empresa Municipal de Habitação e Saneamento (EMHSA) de Nova 

Friburgo vêm há algum tempo mantendo protegidas e sob fiscalização algumas áreas 

definidas — Reserva Florestal da Cascatinha, Reserva Florestal da Cascata Santa Isabel e 

Represa Debossan, em Macaé de Cima, entre outras. Resguardam, assim, o equilíbrio 

ecológico, climático e a contenção de processos erosivos, bem como a qualidade da água 

utilizada pela população desses municípios e, também, a sobrevivência da fauna local. 

As áreas que sofreram o impacto da ocupação humana se apresentam atualmente ocupadas 

por diversos antropismos, sendo o mais extenso representado pelas pastagens, seguido de 

vegetação secundária que se posiciona, de modo geral, sobre as serras nos municípios 

abrangidos pelo Parque.  

As áreas próximas à rodovia RJ-016 são os locais de maior pressão antrópica sobre essa 

formação vegetacional, principalmente em Cachoeiras de Macacu, onde se vêem ocupações 

humanas, plantações, pastagens e queimadas. Ao contrário, na Serra de São João, entre as 

pedras do Faraó e da Bicuda (Silva Jardim), na Serra do Subajo (rio Varginha, Teresópolis), 

na mata da represa do rio Debossan (CAENF), no alto do vale do córrego da Pedra Branca 

(ambos na Serra de Macaé de Cima - Nova Friburgo) e no alto do Caledônia (Nova Friburgo) 

e no Morro Quimado (entre Teresópolis e Cachoeiras de Macacu), esta formação encontra-se 

bem conservada. No vale dos rios Macaé e das Flores (Nova Friburgo), a vegetação se 

apresenta em estádio de regeneração adiantado, estando as matas com características 

semelhantes às das matas originais. Na Serra da Ressaca (Cachoeiras de Macacu), a 

vegetação é secundária de diferentes estádios e, na Serra do Estreito (Cachoeiras de 

Macacu), em Jacarandá/Canoas (Teresópolis) e na Serra da Caneca Fina (Guapimirim), está 

mais conservada quanto maior a altitude. 

4.2.1.1.3 - Floresta Alto Montana 

Esta vegetação constitui os ambientes situados acima do nível de 1.500 m de altitude. 

Caracteriza-se por apresentar uma estrutura de nano e microfanerófitas cuja altura pode 

variar em torno de 5 a 10 m, em função da altitude local. 

Dadas as baixas temperaturas (são frequentes as médias abaixo de 15º C), é comum a 

vegetação se apresentar com formas xerofíticas, caracterizadas por troncos e galhos finos, 

casca rugosa, folhas ericóides, pequenas, coriáceas ou carnosas, e brotos terminais 

protegidos. Normalmente, há grande incidência de epífitas e liquens que, por sua vez, indicam 

a existência de alto teor de umidade relativa do ar no ambiente local.  
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Apesar de situar-se em áreas de relevo acidentado e de difícil acesso, a vegetação dos 

ambientes da Floresta Ombrófila Densa Alto Montana sofreu também intervenções antrópicas, 

estando hoje substituídas pela floresta em estádio secundário de regeneração.  

Um local de expressiva ocorrência dessa formação no PETP, em bom estado de 

conservação, é o “Alto da Caledônia”, em Nova Friburgo. 

Por outro lado, a região do Parque onde esta formação está mais seriamente ameaçada 

encontra-se no alto dos Três Picos, também em Nova Friburgo, onde praticamente não existe 

sub-bosque, em consequência do mau uso dos recursos naturais nas propriedades, além das 

extensas áreas utilizadas para a pecuária. 

Destaca-se, com grande relevância, que, no sopé da Pedra dos Três Picos, verificou-se a 

ocorrência de Floresta Ombrófila Mista Alto Montana numa altitude de 1.700 metros, conforme 

descrição apresentada mais adiante neste relatório. Essa fisionomia traz consigo a presença 

marcante da pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), espécie raramente encontrada 

nessas áreas de forma original. 

As formações onde ocorre o pinheiro-do-paraná são mais rotineiramente tratadas como 

Floresta Subcaducifólia Subtropical com Araucária, citadas na Região Sudeste como restritas 

às superfícies mais elevadas, onde aparece sob a forma de manchas, estando sua ocorrência 

ligada não só a um clima mais ameno como também a solos mais ricos e profundos. Sua 

origem local parece estar ligada às oscilações climáticas que ocorreram no passado, quando 

a floresta do Brasil meridional avançava e se retraía, restando tais manchas como formas-

relíquias. (Rizzini, 1997). 

Tais manchas se localizam em altitudes acima de 1.500 m nas serras da Mantiqueira e do 

Mar, sendo mais importantes e constantes na primeira.  

Os locais onde aparecem araucárias são a Serra de Itatiaia (RJ), em Campos do Jordão (SP), 

e no Estado de Minas Gerais, onde formam como que uma faixa extensa, descontínua, 

ocupando áreas dentro dos municípios de Itamonte, Lima Duarte, Santos Dumont e 

Barbacena, onde praticamente desaparecem, ressurgindo ao norte de Ouro Preto. Separadas 

dessa faixa, há ocorrências ao norte e noroeste de São João Del Rei; no Espírito Santo, a 

ocorrência da araucária é notificada por Ruschi (1950) nas proximidades do Pico da Bandeira, 

no Maciço do Caparaó, em altitude aproximada de 1.700 m, conforme o quadro a seguir.  
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Quadro 4-2 -Áreas de ocorrência natural da araucária na região Sudeste 

Locais Altitude (m) Autor 

Campos do Jordão - SP 1.400 a 1.700 RadamBrasil, 1983 

Poços de Caldas - MG 1.300 RadamBrasil, 1983 

Camanducaia - MG 1.700 RadamBrasil, 1983 

Barbacena - MG 1.200 RIZZINI, 1997 

Passa Quatro - MG 1.200 RadamBrasil, 1983 

Maciço do Caparaó - ES 1.700 Augusto Ruschi, 1950 

Morro das Agulhas Negras - RJ 1.800 a 2.300 Brade, 1956 

Serra da Bocaina - RJ 1.600 RadamBrasil, 1983 

 

Na matas onde ocorre, o pinheiro é dominante e, dependendo da região, atinge uma altura 

média de 30 m. Os elementos que predominam no estrato arbóreo inferior são as Mirtáceas, 

Lauráceas e Leguminosas, destacando-se, ao sul, as espécies imbuia (Ocotea porosa) em 

áreas conservadas, e bracatinga (Mimosa scabrella), em áreas perturbadas; finalmente, um 

estrato arbustivo-herbáceo, onde sobressaem Mirtáceas, Compostas, Melastomatáceas e 

Mirsináceas arbustivas e Ciperáceas, Compostas, Oxalidáceas, Verbenáceas e Solanáceas 

herbáceas. Dois fetos arborescentes destacam-se nessa floresta: o xaxim (Dicksonia 

sellowiana) e Alsophila elegans. Constatam-se ainda uma riqueza em epífitas, representadas, 

sobretudo, por Bromeliáceas, Orquidáceas, Gesneriáceas e Polípodiáceas. O grau de 

umidade em certos pontos é traduzido pela forte presença de musgos. 

Com características semelhantes às citadas acima, foi localizada uma área a 1.700 m de 

altitude no município de Nova Friburgo, onde se localizaram diversos exemplares 

sobressaindo numa mancha de vegetação nativa, cuja altura média fica em torno de 12 m 

(Figura 4-70). Na área, foram levantadas espécies companheiras, tais como bracatinga 

(Mimosa scabrella), pessegueiro (Prunus aff. selowii), Myrcia sp e Roupala sp, representantes 

da família Melastomataceae, e alguns exemplares de xaxim, espécie ameaçada de extinção e 

que vem sendo destruída pelo pisoteio bovino. Somam-se a isso os três olhos d’água 

formadores dos córregos que contribuem para formação do rio dos Frades, os quais estão em 

processo de assoreamento. Portanto, é uma das áreas críticas do Parque Estadual dos Três 

Picos. 
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Figura 4-70: Floresta Ombrófila Mista Altomontana no alto dos Três Picos, município de 
Nova Friburgo, com indivíduos de Araucária angustifólia há uma altitude estimada de 1.700 m. 

Trata-se de uma área de planalto, na divisa da microbacia do rio dos Frades e microbacia do 

córrego dos Três Picos no sopé da Pedra dos Três Picos. Segundo informações de 

moradores locais, há cerca de 20 anos, essa cobertura nativa vem sendo substituída por 

pastagens. 

Arrisca-se dizer que todas essas características levam a uma alta probabilidade do pinheiro 

também ocorrer de forma natural na área citada, havendo, entretanto, necessidade de 

levantamentos fitossociológicos em toda a região do entorno da Pedra dos Três Picos. 

Diante da destruição das matas de araucária na Região Sudeste, Brade (1956) escreveu: “Só 

nas escarpas sulinas em altitude entre 1.880 e 2.300 metros, podem-se observar exemplares 

solitários ou, às vezes, pequenas formações. No outro lado da Serra, na estrada nova acima 

de Registro, aparece a referida espécie espontaneamente, já em altitude de 1.600 metros, 

aproximadamente. Uma formação considerável de Araucária acha-se no lado sudeste das 

Agulhas Negras, em vertente bastante prejudicada pelo fogo que lavrou em épocas anteriores 

à existência do Parque Nacional do Itatiaia e já algumas vezes na existência deste.” 

4.2.1.1.4 - Campo Altimontano ou Campos de Altitude 

Segundo Rizzini (1997), Campo Altimontano ou Campo de Altitude é o que se distende sobre 

os planaltos das montanhas cristalinas próximas ao litoral, pertencentes aos sistemas das 

serras do Mar e da Mantiqueira, acima do limite arbóreo, de uns 1.500 a 2.000 m e acima. 
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Esses são considerados por Martinelli (1989) como pontos de endemismos e refúgio 

ecológico de muitas espécies de animais e vegetais. 

Esses planaltos são irregulares do ponto de vista topográfico; ecologicamente, porém, 

aproximam-se das condições dos campos centrais, cujos caracteres organográficos possuem 

esclerofilia e microfilia dominantes. Apesar de chover bastante nessas elevadas regiões 

costeiras, a vegetação campestre é nitidamente xerófila, havendo uma estação seca no meio 

do ano, sofrendo com os solos rasos, e absorvendo a intensa radiação solar devida à altitude. 

Apresentam número relativamente pequeno de espécies, sob solo humoso, com 20-100 cm 

de espessura. As fortes chuvas escorrem para as grotas e a pouca água retida no humo 

evapora em alguns dias. O vento dessecante é comum e a insolação poderosa favorece a 

evaporação. 

Segundo Guedes-Bruni et al., 1997, a Pedra da Bicuda, em altitude de 1.500 m, é uma 

formação campestre natural localizada sobre afloramentos rochosos ou solos bastante rasos, 

onde predominam pequenas arvores esparsas, ricas em epífitas e mantos arbustivo-

herbáceos ricos em espécies de Bromeliáceas e Orquidáceas. Pode se acrescentar, ainda, 

que os arbustos aparecem isolados ou em tufos.  

A fitofisionomia composta pelos Campos de Altitude destaca-se nas áreas elevadas e mais 

inóspitas do Parque, como o Morro da Caledônia (1.800 m), a Pedra dos Frades (1.800 m), os 

morros Mulher de Pedra (2.000 m), Pedras do Fonseca (1.800 m) e Pedra dos Três Picos 

(2.000 m). Esses valores compreendem altitudes médias de cada local de ocorrência e 

nessas áreas há potencial para surgimento de novas espécies.  

Siqueira (1985), estudando a vegetação do Morro da Caledônia, levantou cerca de 130 

espécies, dentre as quais, uma Pteridófita, Eriosorus rufescens, a qual teve seu primeiro 

registro no Brasil, antes só citado nos Andes da Venezuela/Peru. As citadas como mais 

frequentes são: Gauthreria eriophylla (Ericaceae); Siphocamphyllus duploserratus 

(Campanulaceae); Achyrocline alata (Asteraceae); Myrsine ferruginea (Myrsinaceae); 

Solanum megalochiton (Solanaceae); Gaultheria myrtilloide (Ericaceae). As menos frequentes 

foram Senecio organensis (Asteraceae), Valeriana scandens (Valerianaceae) e a rara 

Prepusa hookeriana (Gentianaceae). 

4.2.1.2 - Áreas onde houve supressão de vegetação ou impedimento à sucessão 

São áreas onde houve intervenção humana para uso da terra, ou com a finalidade 

mineradora, ou agrícola ou pecuária, descaracterizando a vegetação primária. Após o 

evidente abandono, essas áreas vêm reagindo diferentemente, de acordo com o tempo e o 
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uso pretérito. Contudo, a vegetação surgida, na maioria das vezes, reflete, de maneira 

bastante uniforme, os parâmetros ecológicos do ambiente. 

No PETP, as principais áreas descaracterizadas são ocupadas atualmente pelas pastagens 

— com ou sem gado — em praticamente todo o entorno, particularmente onde ocorria 

naturalmente a formação de Floresta Ombrófila Densa Submontana, nas regiões de 

Cachoeiras de Macacu (porção central ao sul) e dos Frades (Teresópolis). Há ainda muito 

cultivo de hortaliças, como nas circunvizinhanças do PETP, principalmente no eixo Nova 

Friburgo–Teresópolis, e plantações de banana, marcadamente em Cachoeiras de Macacu. 

Situações graves de destruição florestal podem ser verificadas quanto ao comprometimento 

de microbacia, por exemplo: o rio das Pedras, em cotas que vão de 1.200 a 1.500 metros; o 

rio das Antas, tributário do rio das Pedras, cotas 1.100 a 1.500 metros; o rio dos Frades, cotas 

que vão de 800 a 1.700 metros. Nesse último, toda a microbacia encontra-se em alto grau de 

degradação, na maior parte, isenta de vegetação ciliar. Observam-se pastoreio de gado 

bovino em pastagens degradadas e movimento de massa em vários pontos nas encostas que 

vertem para os córregos formadores do Frades. 

Desmatamento relativamente recente foi verificado no topo do parque, já citado como área de 

ocorrência natural de araucária e xaxim. Outros pontos que podem ser considerados tão 

críticos como o mencionado são as encostas superiores do rio Valério em torno da cota 800, 

sendo detectado movimento de massa em áreas de pastagem e desmatamento, seguido de 

incêndio, em áreas de ampliação de bananais, bem recentes. O outro ponto se localiza numa 

área de travessia dentro do Parque, ligando Cachoeiras de Macacu e Teresópolis, que são as 

nascentes do rio Boa Vista, local este ocupado por moradores em casebres, havendo 

problemas com queimadas e pressão de caça. Outro local próximo, citado também por 

moradores da região como ponto de caça, é o vale do rio do Estreito, tributário do Guapiaçu. 

Essas áreas, entretanto, devem ter prioridades do ponto de vista de recuperação e 

conservação, bem como o vale do rio Negro e São Joaquim, já que produzem águas de boa 

qualidade. 

4.2.1.3 - Vegetação nas áreas visitadas do Parque 

As florestas encontradas no Parque Estadual dos Três Picos são predominantemente de 

Floresta Ombrófila Densa, semelhantes àquelas que recobrem outras partes da Serra do Mar, 

onde se concentram também outros remanescentes primários e importantes da Mata Atlântica 

do Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais podem ser citados aqueles protegidos em outras 

Unidades de Conservação, como Reserva Biológica de Tinguá, Parque Nacional da Serra dos 
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Órgãos e Parque Estadual do Desengano (este último, na sua vertente atlântica), além de 

outras menos expressivas. 

As tipologias florestais levantadas no Parque durante o presente estudo permitem concluir 

que vão desde aquelas em bom estado de conservação (florestas primárias originais a 

florestas secundárias) a fisionomias sucessionais, que vão desde capoeirinha até matas 

secundárias em estádio avançado de sucessão ecológica. 

Os trabalhos de campo priorizaram as áreas mais representativas de cada 

formação/fitofisionomia que possuíam fácil acesso, objetivando percorrer-se toda a área do 

Parque. 

Nesse sentido, foram estudadas as seguintes localidades: Vales dos Rios Macaé e das Flores 

(Macaé de Cima), Alto dos Três Picos, Alto do Caledônia, Represa do Rio Debossan, Vale do 

Rio Jacutinga - Nova Friburgo; Serra dos Pirineus - Silva Jardim; Jacarandá, Canoas, Alto do 

Rio Vieira, Vargem Grande (Rio dos Frades, Fazenda Varginha, Clube Sayonara), Frades - 

Teresópolis; Serra da Caneca Fina - Guapimirim; Serras da Ressaca e do Estreito (Guapiaçu), 

Vale do Rio da Pedra Branca, Rio Valério, Fazenda Brasil, Faraó de Cima - Cachoeiras de 

Macacu. 

Durante os estudos, enfatizou-se a diversidade florística do estrato arbóreo, na qual se 

percebe uma expressiva presença de espécies de grande porte, assim como a estrutura, o 

estágio sucessional e o grau de conservação. 

Na sequência, essas áreas são caracterizadas como significativas para todo o Parque, sendo, 

a seguir, apresentadas informações sobre seu grau de conservação. 

4.2.1.3.1 - Vale do rio Macaé e do rio das Flores (Macaé de Cima, Nova 

Friburgo) 

A tipologia florestal do Vale do Rio Macaé pode ser caracterizada como vegetação secundária 

em estádio avançado de regeneração. O ponto estudado apresenta indivíduos arbóreos com 

uma média de 20m de altura, valores de DAP (diâmetro à altura do peito) bem distribuídos ao 

longo das classes, com uma média de 25cm, além de uma abundante serrapilheira. O sub-

bosque aberto, com presença de trepadeiras, em sua maioria lenhosa, está impactado pela 

presença de trilhas que levam à Pedra do Faraó. Foram observados representantes das 

famílias Myrtaceae, Lauraceae, Rubiaceae, Palmae, esta última, bem representada por 

indivíduos de Euterpe edulis (palmito), numa densidade média de 1.000 exemplares por 

hectare. O Dossel oscila em torno de 15 metros de altura, e entre as epécies arbóreas mais 

representativas aparecem Nectandra membranacea, Myrceugenia scutellata, Ocotea 
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divaricata, Ocotea dispersa, Sloanea sp. Croton organensis, Eugenia cuprea, Tibouchina 

fissinervia, Tibouchina arborea, entre outras. Algumas espécies se destacam como 

emergentes, que podem ultrapassar aos 28 metros de altura, como Ocotea domatiata, Ocotea 

indecora, Myrcia lineata Cariniana estrellensis, Vochysia saldanhana, Beilschimiedia rigida, 

Myrocarpus frondosus, Cabralea canjerana, entre outras. 

 
Figura 4-71: Sub-bosque no Vale do rio Macaé 

4.2.1.3.2 - Serra dos Pirineus (Silva Jardim) 

A tipologia florestal presente é predominantemente secundária, associadas às áreas de 

pastagens, localizadas junto à formação da drenagem principal do rio Negro (coord. 756440S, 

7516295W). Nas encostas voltadas para a margem esquerda do mesmo rio, já na Serra do 

Taquaruçu, as matas são mais conservadas. Nessas áreas há pequenos remanescentes de 

vegetação primária de Floresta Ombrófila Densa Montana, com aparência de nunca ter sofrido 

intervenção antrópica. Ocorrem exemplares emergentes que atingem cerca de 40 m de altura, 

sendo a altura média do dossel de cerca de 30 m. Num desses locais há um belo espécime 

de Cariniana legalis que ultrapassa os 3 metros de diâmetro - Figura 4-72 (coord. 757120S, 

7515815W). O sub-bosque é presente, porém pouco denso e caracterizado pela abundância 

de epífitas. Assim como o sub-bosque, encontra-se a serrapilheira, porém não espessa, 

devido à alta taxa de decomposição. Algumas espécies presentes nesse sub-bosque são 

Bathysa cuspidata, nega-mina (Siparuna chlorantha) e Symplocos variabilis. 
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Figura 4-72: Jequitibá na Serra do Pirineus 

4.2.1.3.3 - Região de Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu) 

Na porção sudoeste do Parque (724622S, 7514743W), a cobertura vegetal pertencente a 

Serra da Ressaca pode ser definida como secundária em diferentes estádios de regeneração. 

Na borda da mata, predominam indivíduos arbóreos com DAP (diâmetro à altura do peito) 

entre 10 e 15 cm, altura média de 8 m, com algumas poucas emergentes atingindo até 18 m. 

O sub-bosque encontra-se bastante adensado, com ausência de epífitas, compresença de 

pau-lagarto (Casearia sylvestris), Psychotria nuda e Guatteria dusenii. Na porção superior, 

nota-se um estado de sucessão mais avançado, com presença de indivíduos arbóreos que 

apresentam portes elevados, tais como jequitibás-rosa e canelas. 

Esta região pode ser considerada uma área crítica em relação à pressão antrópica, haja vista 

a presença de trilhas que cortam o Parque, ligando os municípios de Cachoeiras de Macacu a 

Teresópolis, formadas pelos habitantes de Lagoinhas, cultivadores de banana (Figura 4-73). 
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Figura 4-73: Vegetação encontrada no interior da Serra da Ressaca 

Seguindo em direção à Serra do Estreito, a jusante do rio Manoel Alexandre, é possível 

verificar uma gradação nos estádios de sucessão ecológica. Nas cotas mais baixas (entre 400 

e 700 m, coord. 732683S; 7519197W), pastos abandonados deram lugar a uma vegetação 

em regeneração, formada principalmente por populações de cambarás. Nesse ponto, a mata 

possui indivíduos arbóreos com DAP baixos, cerca de 7 a 10 cm, abundância de ciperaceaes 

e indivíduos com troncos múltiplos (Figura 4-74).  

 
Figura 4-74: Vegetação em regeneração natural 
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À medida que se sobe às cotas 700 e 1.000 m (coord. 732966S, 7519903W), a fisionomia da 

vegetação atinge um estádio médio de sucessão ecológica com início de diferenciação em 

estratos (Figura 4-75 e Figura 4-76). A mata é caracterizada pela presença de indivíduos 

arbóreos com uma média de 12 m de altura, diâmetros médios variando entre 10 e 30 cm e 

serrapilheira com expressiva presença de plântulas. O sub-bosque evidencia uma abundância 

de trepadeiras, predominantemente lenhosas, e já começam a aparecer algumas epífitas. De 

acordo com informações fornecidas pelos moradores locais, esse ponto era ocupado por 

pastagem há cerca de 25 anos. Nesta área há diversas espécies típicas de floresta 

secundária como capixingui (Croton floribundus); angico-cambuí (Pseudopiptadenia contorta) 

imbiruçú (Eriotheca pentaphylla); embira-de-sapo (Cordia selllowiana); vassourão (Vernonia 

discolor); Psychotria velloziana; Hirtella hebeclada; jacatirão (Miconia cinnamomifolia); 

palmeira-irí (Astrocaryum aculeatissimum); capororoca (Myrsine umbellata); Solanum 

swartzianum; pacova-de-macaco (Swartzia flaemingii). 

  

Figura 4-75: Vegetação secundária em estádio 
médio de regeneração, com presença inicial de 

epífitas 

Figura 4-76: Vegetação secundária em estágio 
médio de regeneração 

Na parte mais alta, por volta dos 1.000 m, em direção às nascentes que formam o rio Manoel 

Alexandre (coord. 732935S, 7521694W), pode-se verificar um estado mais conservado da 

vegetação. Segundo informações locais, nesta região, a mata foi submetida somente a cortes 

seletivos, não havendo, portanto, retirada total da cobertura vegetal original. Neste ponto, 

próximo à cachoeira formada pelo rio Manoel Alexandre, a mata é caracterizada por 

indivíduos arbóreos com média de 20 m e emergentes atingindo até 30 m de altura. Foram 

observados exemplares remanescentes, de grande porte, como jatobá (Hymenaea courbaril), 

guapeba (Pouteria sp) e noz-moscada (Cryptocarya moschata). No sub-bosque aberto, há 

presença de cipós e trepadeiras e abundância de epífitas. 

Assim como em outras áreas, a conservação se manteve pela altitude e condições de acesso, 

sendo mais significativas nas escarpas voltadas para o sul, onde as mesmas cobrem áreas 

com florestas bem-preservadas acima dos 600 m de altitude, como no córrego do Gato, 
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nascente do rio Guapiaçu. A partir desse, a mancha de floresta que recobre a microbacia do 

rio Manuel Alexandre, principal tributário do rio Guapiaçu, Morro João Paulo e a microbacia dos 

rios do Aleixo e da Mariquita, apresentam matas com grandes remanescentes, possivelmente 

originais em sua formação, apesar de, no passado, terem sofrido alguns cortes seletivos. 

 
Figura 4-77: Vegetação mais conservada próxima à cachoeira do Rio Manoel Alexandre. 

4.2.1.3.4 - Região de Jacarandá (Canoas/Teresópolis) 

No limite noroeste do Parque, a cobertura vegetal presente vem sofrendo grande influência 

antrópica do bairro Jacarandá (coord. 714035S, 7518766W). A tipologia florestal desta região 

pode ser definida como secundária em diversos estádios de sucessão ecológica, onde são 

encontrados remanescentes de floresta primária alterada nos altos dos morros. Nas áreas 

próximas às trilhas existentes e que cortam o Parque em direção a Canoas, a mata apresenta 

uma fisionomia de vegetação secundária em estádio médio de sucessão, com presença de 

espécies pioneiras características de borda, como embaúba-vermelha (Cecropia glazioui) e 

candiúba (Trema micrantha), e com fortes indícios de retirada de madeira. 

Nas cotas mais elevadas, pode-se perceber uma maior conservação da vegetação, tanto na 

formação estrutural quanto floristicamente. Isso se deve à presença de indivíduos arbóreos de 

portes elevados e de espécies características de estádios sucessionais que se alternam de 

médio a avançado, tais como canelas (Ocotea sp – Lauraceae), camboatá (Cupania 

oblogifolia); tapiá (Alchornea triplinervia); pinha-da-mata (Rollinia laurifolia); pau-lagarto 

(Casearia sylvestris); ingá (Inga sessilis); guamirim (Myrcia fallax) bico-de-pato (Machaerium 

nictitans) e palmito (Euterpe edulis – Palmae). Outros parâmetros, como presença de sub-
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bosque aberto, abundância de epífitas e serrapilheira presente com intensa decomposição, 

indicam a melhor conservação dessas matas. 

Um dos grandes problemas verificados no entorno da APA Jacarandá são os incêndios de 

pastagens, que vêm causando perda significativa da regeneração natural em locais de 

pastagem abandonada e nas bordas de fragmentos de mata, a exemplo do Vale do Roncador 

e rio Albuquerque no bairro Grotão. Matas degradadas por incêndios também são verificadas 

ao longo da BR-116 no bairro Jacarandá. Outro fator negativo à conservação do entorno e 

dentro do Parque é o avanço de comunidades carentes sobre as encostas mais altas 

localizadas nos vales do mesmo bairro. 

 

Figura 4-78: Vegetação de borda presente próximo a trilha Jacarandá - Canoas 

Como exemplo de área que passou por vários níveis de perturbação antrópica, a APA do 

Jacarandá, hoje, possui predominantemente cobertura secundária, infestações de taguaruçu, 

pertencente ao gênero Chusquea spp, e/ou mescladas com essências exóticas, como 

reflorestamento de Eucalyptus spp, Pinus sp e Cipreste sp, esses dois últimos verificados na 

antiga Fazenda da Prata no entorno do Reservatório da CEDAE, em áreas de fácil acesso.  

As espécies arbóreas mais comuns levantadas nessa região são: capororoquinha (Myrsine 

ferruginea); quaresmeira (Tibouchina granulosa); capixingui (Croton floribundus); sangue-de-

drago (Croton urucurana); Vanillosmopsis erythropappa (candeia); Clethra scabra (pau-cetim); 

lacre (Vismia sp); leiteira (Sapium glandulatum); ingá (Inga vera) e pau-cigarra (Senna 

multijuga), dentre outras.  
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Dentro da APA, verificam-se tipologias menos alteradas somente nos divisores de água dos 

córregos da Prata, do Jacarandá e na parte alta do encontro do rio das Bengalas com o 

córrego Jacarandá. 

4.2.1.3.5 - Parque da Serra da Caneca Fina (Guapimirim) 

A região do Parque da Serra da Caneca Fina localiza-se na porção sudoeste do Parque 

Estadual dos Três Picos e é limítrofe à Estação Ecológica do Paraíso (coord. 711565S, 

7512934W). Por se tratar de uma área de lotes residenciais e condominiais, o Parque da 

Serra da Caneca Fina exerce certa influência sobre o limite do PETP, interferindo diretamente 

na dinâmica do seu entorno e, indiretamente, no seu interior. A tipologia florestal desta região 

pode ser definida como vegetação secundária média nas cotas mais baixas, e secundária 

avançada, nas mais elevadas. As espécies mais comumente observadas são tamanqueira 

(Aegiphila sellowiana), araticum-cagão (Annona cacans) e jequitibá-rosa (Cariniana 

estrellensis). O relevo plano próximo à drenagem proporciona um maior investimento em 

altura dos indivíduos arbóreos, o mesmo não sendo verificado nos diâmetros, em sua maioria, 

baixos. Apesar da proximidade às residências do condomínio, a mata apresenta-se bem 

conservada, com o grau de conservação aumentando ainda mais à medida que se alcançam 

cotas mais elevadas. 

 
Figura 4-79: Região conhecida por Parque da Serra da Caneca Fina 
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4.2.1.3.6 - Região de Varginha (antigo Clube Sayonara - Teresópolis) 

Na porção oeste do Parque e ao norte da Estação Ecológica do Paraíso, localizava-se o 

antigo Clube Sayonara, situado ao lado da cachoeira formada pelo rio da Varginha (coord. 

717236S, 7516313W), na Serra do Subajo. Esta região do Parque abriga uma das matas mais 

preservadas, onde se encontram espécies representativas de estádios sucessionais 

avançados. Próximo à cachoeira, a vegetação é caracterizada por indivíduos arbóreos com 

diâmetros médios variando em torno de 15 cm e altura do dossel de cerca de 15 m. É possível 

verificar ainda, neste ponto, a presença de indivíduos de palmito-jussara (Euterpe edulis – 

Palmae) com até 15 m de altura.  

Seguindo a montante do rio da Varginha, a mata apresenta-se ainda mais conservada, sendo 

uma das poucas áreas do PETP onde há uma área de baixada úmida em bom estado de 

conservação. A cobertura florestal diferencia-se das outras, onde se verifica a presença de 

indivíduos arbóreos de grande porte atingindo cerca de 30 m de altura e com diâmetros à 

altura do peito em torno de 60 cm. Dentre as espécies mais representativas estão Copaifera 

lucens, Hyeronima alchorneoides, Vochysia saldanhana, Duquetia salicifolia Gomidesia sp, 

Hedyosmum brasiliensis, Pseudopiptadenia inaequalis, sendo que as famílias mais ricas são 

Myrtaceae e Lauraceae. Outro aspecto interessante dessa área é a presença de grandes 

palmitais beirando as margens dos córregos que alimentam o rio Varginha, com indivíduos de 

diferentes idades, o que demonstra o bom estado de conservação da vegetação e, ainda, a 

inexistência de atividades de retirada de palmito. A serrapilheira, bastante espessa, abriga um 

banco de plântulas característico, formado principalmente por indivíduos jovens dessa mesma 

Palmae. 
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Figura 4-80: Vegetação no entorno da cachoeira da Varginha 

 
Figura 4-81: Banco de plântulas na mata da Cachoeira da Varginha 

4.2.1.3.7 - Região dos Frades (Teresópolis) 

Localizada na porção norte central do Parque, a oeste da Pedra dos Três Picos, a região dos 

Frades é caracterizada pela presença de extensas áreas de pastagem, beirando o rio dos 
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Frades, que se estendem desde o entorno até o interior da Unidade. No entorno (coord. 

726820S, 7528081W), algumas pequenas manchas são preservadas e limitadas a locais de 

grotas; já no interior (coord. 731305S, 7528399W), é possível encontrar áreas maiores de 

vegetação mais conservada, porém também limitadas aos altos dos morros da Pedra do 

Frade, Pedra do Fonseca e Três Picos. 

A substituição da cobertura vegetal pelos campos de pastagem vem provocando intensa 

degradação ao longo da drenagem do rio dos Frades. Próximo à cachoeira dos Frades, já é 

possível observar a formação de voçorocas e áreas de solo exposto propícias à erosão. 

Nas áreas degradadas foram registradas espécies típicas de áreas alteradas, destacando-se 

diversas espécies de Melastomataceae (Miconia spp), embaúba-vermelha (Cecropia glazioui), 

pau-cigarra (Senna multijuga), figueira (Ficus sp), canjiquinha (Pipitadenia paniculata), goiaba 

(Psidium guajava), pau-cetim (Clethra scabra), e muitos representantes erbáceo-arbustiva das 

famílias Asteraceae e Fabaceae, típicas de áreas abertas, além de várias espécies de capins, 

Andropogon spp, Paspalum spp e a exótica Brachiaria sp. Esta última, a mais utilizada como 

pastagem do gado bovino da região. 

Os representantes típicos das faixas ciliares também estão representados pelas espécies, 

Inga Vera (ingá), Myrsine umbellata (capororoca), Croton urucurana (sangra-d´água), Sapium 

glandulatum (leiteira-vermelha), dentre outras. 

  

Figura 4-82: Mancha de vegetação na região dos 
Frades 

Figura 4-83: Erosão ao lado da Cachoeira dos 
Frades 
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Figura 4-84: Pedra do Frade e fragmentos de mata 

 

4.2.1.3.8 - Região do Alto dos Três Picos (Nova Friburgo) 

Corresponde à porção norte central do Parque — Região dos Três Picos (coord. 734833S, 

7528766W). A tipologia florestal pode ser definida como floresta primária nos altos dos morros 

e secundária, em diversos estádios de sucessão ecológica, nas cotas mais baixas do Parque 

e adjacências. Ressalvas devem ser feitas para uma área, estimada em 4.800 hectares, que 

se estende pela linha de cumeada do Morro Queimado, Três Picos e Morro Mulher de Pedra, 

sobre relevo montanhoso bastante escarpado, litologia composta predominantemente de 

Granito Nova Friburgo, que, mesmo havendo afloramentos, a vegetação existente é 

exuberante. 

Na área delimitada do Parque, verificam-se extensas áreas de pastagem que se estendem até 

a cota de 1.800 m, em desacordo tanto com a legislação pertinente às Unidades de 

Conservação quanto ao Código Florestal (Lei 4.771/65). Ainda é possível observar, nas matas 

no sopé das pedras dos Três Picos e adjacentes (Florestas Ombrófilas Densas Alto Montana), 

ausência de sub-bosque ou presença de raros indivíduos nesse estrato, além de muitas 

árvores de dossel aparentando estarem doentes e outras secas ou caídas, o que indica o mau 

uso dos recursos florestais nessa área. Ações urgentes de recuperação e investigação das 

causas dessa mortandade de árvores precisam ser tomadas. 

À medida que se sobe em direção às cotas mais altas, observam-se áreas em processo de 

regeneração natural, pastos abandonados dando origem a vegetação em estado inicial a 

médio de sucessão ecológica. Dentre as espécies observadas destacam-se jacarandá-da-

baia (Dalbergia nigra); leiteira (Hymathanthus lancifolia); Sloanea sp, lacre (Vismia sp) e xixá 

(Sterculia chicha). 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 4-129 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Já o entorno pode ser caracterizado pela presença de remanescentes florestais em diferentes 

estádios sucessionais, imersos em uma matriz dominada pelo cultivo de hortaliças, onde o 

uso de agrotóxico é indiscriminado. 

  

Figura 4-85: Vegetação no alto da região dos 
Três Picos 

Figura 4-86: Pastagem no alto da região dos Três 
Picos 

 

4.2.1.3.9 - Região do Alto Vieira (Teresópolis) 

Nesta região, a leste e a norte dos Três Picos (coord. 735023S, 7532920W), há ocupação 

humana, estando as matas mais protegidas reduzidas aos terrenos mais elevados e 

inclinados, particularmente nos limites do Parque. Abaixo da Pedra do Toledo e do Alto Felício 

(sendo esta última no entorno do PETP), vêem-se culturas de hortaliças e reflorestamento 

com eucalipto, até mesmo em terrenos de alta declividade (Figura 4-87), e árvores nativas 

próximo ao limite do Parque em início de regeneração (Figura 4-88). 

Poucas espécies nativas foram registradas nessa região já que o que prevalece  são as 

culturas de eucalipto e hortaliças, além de uma boa porcentagem de pastagem. As mais 

frequentes são Aegiphila mediteranea (tanqueira), Vites sp (tarumã), Alchornea triplinervia 

(tapiá), Solamum sp, Croton floribundus (capixingui), Cupania sp (camboata), Myrcia sp 

(guamirim), Machaerium sp (jacarandá), Psychotria leiocarpa e o Inga sp (ingá), dentre outras. 
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Figura 4-87: Plantação de Eucalipto em alta 
declividade 

Figura 4-88: Vegetação em início de 
recuperação. Ao fundo, Pedra do Alto Felício 

 

4.2.1.3.10 - Alto Caledônia (Nova Friburgo) 

Na região do Alto Caledônia (coord. 750811S, 7527726W), o relevo é íngreme e acidentado, 

onde a vegetação (Florestas Ombrófila Densa Montana e Alto Montana) encontra-se bem 

conservada, com elevada riqueza de espécies, presença de muitas epífitas, principalmente 

bromélias. O sub-bosque é denso, e as árvores atingem porte relativamente alto (+/- 30m), 

considerando as elevadas altitudes (1.500 m) e declividades onde ocorrem.  

A vegetação presente nas partes mais baixas dessa região, já no entorno do PETP, é 

constituída por floresta secundária em estado misto de regeneração, apresentando espécies 

nativas pioneiras, como camboatá (Cupania oblogifolia), tapiá (Alchornea triplinervia); pinha-

da-mata (Rollinia laurifolia), pau-lagarto (Casearia sylvestris) e ingá (Inga sessilis), além da 

ocorrência de palmito (Euterpe edulis) nas áreas de maior porte e de bambus e lianas nas 

áreas de borda. Existem árvores de Araucaária angusutifolia de ocorrência natural e 

Eucalyptus sp., plantadas em pequenos talhões, formando cercas vivas ou isoladamente, em 

campos de várzea. Há também pastagem e culturas de verduras e legumes. 
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Figura 4-89: Matas bem preservadas no alto do Caledônia. 

 

4.2.1.3.11 - Vale do Rio Debossan (Nova Friburgo) 

Na porção nordeste do PETP, no início da descida da RJ-116, encontra-se a represa do rio 

Debossan (CAENF), com cerca de 80 anos, representando a principal captação de água de 

Nova Friburgo (coord. 754709S, 7524860W). Nesta região, encontra-se uma mata em 

excelente estado de conservação e elevada estatura e riqueza de espécies (Figura 4-90), 

com bastante palmito e epífitas. Na descida do rio, mais próximo à rodovia, a margem está 

mais alterada, com presença de espécies exóticas como hortênsias e espécies isoladas de 

Pinus sp. (Figura 4-91). 

Nas áreas de encostas, de alta declividade, há uma grande riqueza de palmito, dos quais 

muitos sobressaem entre as copas das árvores, sendo estas espécies  representadas pelas 

famílias Lauraceae (Ocotea sp e Nectandra spp) e Myrtaceae (Eugenia sp, Marlierea sp, 

Calyptranthes schotianus, Eugenia cuprea). Outras também comuns à região são Alchornea 

triplinervia, Croton salutaris, Casearia decandra, Cariniana estrellensis, Erythrina falcata, 

Croton floribundus (caipingui), e ainda, Machaerium sp, Henrietella glabra e Huberia 

glaziowiana. 
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Figura 4-90: Vegetação bem preservada no 

entorno da represa do Rio Debossan 
Figura 4-91: Vegetação mais alterada nas 

margens do rio 

 

Próximo à represa, na área do reservatório de pesque-pague da Pousada Vale dos Sonhos 

(coord. 751769S, 7523991W, 1.140 m), há uma mata em bom estado de conservação, na 

parte alta do terreno. Na parte mais baixa, ocorre mata secundária, em estado médio de 

regeneração, que foi muito explorada há cerca de 20 anos, segundo o proprietário. Por 

ocasião da visita a esse ponto, as condições meteorológicas não propiciaram uma observação 

mais detalhada nem o registro fotográfico dessa área. 

4.2.1.3.12 - Vale do Rio Jacutinga (Nova Friburgo / Cachoeiras de Macacu) 

Neste ponto de descida da estrada RJ-116, no interior do Parque, em sua porção leste (coord. 

749236S, 7521280W), existe uma porção de mata secundária em diferentes estádios de 

regeneração, sofrendo grande pressão antrópica, com a presença de diversas casas, 

evidência de desmatamentos, reflorestamentos com Eucalyptus sp. (Figura 4-92) e 

plantações de banana. Nas áreas desmatadas, a pastagem está sendo degradada pela 

erosão (Figura 4-93). 

Neste vale foram registradas muitas espécies de grande porte, como Virola oleifera (bicuíba), 

Cariniana estrellensis (jequitibá-rosa), Licania sp (milho-cozido), Hyeronima alchorneoides 

(urucurana) e Sloanea sp (ouriço). No sub-bosque se apresentam Astrocarium aculeatissimum 

(palmeira-iri), Plinia sp, Myrcia quajavaefolia, Myrcia cf. pilotantha, Siphoneugena sp, Ocotea 

divaricata, Ocotea teleiandra, Ocotea aff. vaccinioides, Fícus cf. organensis, além de 

representantes das famílias  Monimiaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Sapotaceae, e 

ainda, Cedrela fissilis, Guarea guidonea, dentre outras de menor importância. 
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Figura 4-92: Vale do Rio Jacutinga, presença de 
matas em diferentes estádios de regeneração e 

reflorestamento com Eucaliptus sp. 

Figura 4-93: Casas e pastagem em área 
degradada com processos erosivos instalados 

 

4.2.1.3.13 - Vale do Córrego da Pedra Branca (Cachoeiras de Macacu) 

Em outro trecho na descida da rodovia RJ-116, no sentido Nova Friburgo–Cachoeiras de 

Macacu, localiza-se o Vale do Córrego da Pedra Branca, situado na Serra do Macaé de Cima 

— localidade conhecida como “Boca do Mato” (coord. 748727S, 7518636W). Seguindo a 

montante do córrego, encontra-se uma região bastante conservada e representativa inserida 

no domínio do PETP. A tipologia florestal desta região pode ser definida como Floresta 

Ombrófila Densa Montana Primária nas cotas mais elevadas pertencentes à vertente atlântica 

da serra e, ainda, vegetação secundária em estágio sucessional avançado nas áreas mais 

baixas, além de pequenas áreas cobertas por gramíneas nas proximidades dos sítios (Figura 

4-94). Nesse trecho verificou-se a presença da canela noz-moscada (Cryptocarya moschata), 

Machaerium sp, Erythrina sp, Alchornea triplinervia, Croton floribundus e Cariniana 

estrellensis, entre outras. Na propriedade da parte mais alta dessa área foram introduzidas 

espécies exóticas para a região, como o flamboiant (Delonix regia) e o jatobá do cerrado 

(Hymenaea stilgocarpa), além de outras consideradas ornamentais. 
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Figura 4-94: Áreas de gramado, de vegetação secundária tardia e primária bem conservada no 

córrego da Pedra Branca (Serra de Macaé de Cima) 

 

4.2.1.2.14- Vale do Rio Valério (Cachoeiras de Macacu) 

Na região da Fazenda Brasil (coord. 741886S, 7517215W), no entorno do Parque, há grande 

ocupação humana e degradação ambiental. Vê-se um morro formado inteiramente por 

pastagens que faz limite com o Parque, onde queimadas são frequentes. A área do Parque, 

neste trecho, abriga nascentes que abastecem as casas da fazenda e região. Na entrada do 

PETP (coord. 741440S, 7518290W), há uma mata bastante perturbada, observando-se até 

novas casas sendo construídas bem próximo às margens do rio Valério, que se encontram 

bastante degradadas (741184S, 7518764W). 

 

 

  
Figura 4-95: no entorno do Parque próximo ao 

Rio Valério (Cachoeiras de Macacu) 
Figura 4-96: Casa sendo construída no limite 

do Parque 
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Figura 4-97: Vestígios de queimada em pastagem no interior do Parque. 

A partir desse ponto, adentrando-se o PETP, o que se observa predominantemente é o uso 

inadequado dos recursos naturais. Constatou-se a presença de matas ligeiramente mais 

fechadas que a anterior, mas com muitas espécies invasoras (coord. 741021S, 7519282W). 

Há diversas e extensas áreas com pastagem, com expressiva quantidade de cabeças de 

gado, até em áreas bem declivosas. A consequência pode ser observada na presença de 

diversos pontos com erosão. Há vegetação secundária e cultivo de banana, que, 

aparentemente, invade a vegetação secundária nativa, cada vez mais fragmentada até em 

áreas de nascentes. Existem casas ao longo das trilhas, sítios na parte mais alta e cultivos de 

subsistência (coord. 740446S, 7519563W). Observaram-se, ainda, diversos vestígios de 

queimadas pretéritas. 

Destaca-se a presença de alguns individuos de grande porte remanescentes de jequitibá-rosa 

(Cariniana estrellensis). 

Dentre as encostas mais íngremes do vale do rio Valério, principalmente as áreas de difícil 

acesso, onde a vegetação foi pouco alterada, foram registradas Cabralea cangeran 

(cangerana), Eugenia cuprea, Mollinedia aff,. engleriana, Sorocea bomplandii (soroca), 

Eugenia sp, Vochysia schwakeana, Symplocos sp, Pouteria aff. guianensis, Micropholis 

crassipedicelata (bacubixá), Pouteria sp, dentre as Sapindáceas temos a Cupania oblongifolia, 

Ormosia sp (olho-de-cabra), Senna multijuga (pau-cigarra) e Cryptocarya moschata (noz-

moscada), Alophyllus sp (fruta-de-pomba), e várias espécies de ingás; Inga barbata, Inga 

sessilis, Inga lentiscellata. 
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Essa região é crítica para o Parque, sendo uma provável porta de incêndios e processos 

erosivos para as porções mais preservadas, além de facilitar a formação de trilhas por 

caçadores. Durante as visitas a essas áreas, registraram-se ruídos de tiros e de cães, 

confirmando a presença desse tipo de ameaça à vida selvagem no PETP. 

4.2.1.3.14 - Vale do Rio Batatal de Baixo (Cachoeiras de Macacu) 

Caracterizando ainda o entorno do parque, no Vale do Rio Batatal de Baixo, na localidade de 

Faraó de Cima (coord. 745934S, 7509034W), verificaram-se também muitas degradações, 

extensas áreas de pastagem e desmatamento na mata ciliar. 

Nessa vertente, as matas mais conservadas do Parque também exercem papel importante na 

preservação dos mananciais hídricos, beneficiando atividades de desenvolvimento econômico 

com suas fontes hídricas propiciando o surgimento de indústrias, como a Cervejaria 

Schincariol e a Água Mineral Cascataí.  

Ressalta-se que a mata presente nos vales dos rios afluentes ao rio Macacu, quase na 

totalidade nascidas dentro do PETP, são vitais para recuperação desse rio de grande 

importância regional, que, nos últimos anos, vem sendo poluído com esgoto doméstico e lixo.     

À época da visita a essa área, a visualização das matas mais próximas ao Parque foi 

impossibilitada pelo mau tempo e pela excessiva nebulosidade, dificultando a observação das 

espécies e o registro fotográfico. 

4.2.1.4 - Espécies de interesse conservacionista  

O Programa Mata Atlântica do Jardim Botânico Rio de Janeiro vem, desde 1988, realizando 

estudos florísticos e fitossocilógicos em diversas áreas do Estado, tendo, porém, focado as 

florestas presentes na Reserva Ecológica de Macaé de Cima (REMC), pertencente ao 

município de Nova Friburgo, incorporada ao PETP. Os estudos têm induzido os cientistas do 

programa a indicar espécies endêmicas para a região e a classificar novas espécies para a 

ciência.  

Gentry (1988) estima a ocorrência de 90.000 espécies de plantas superiores para as florestas 

neotropicais, devendo ser acrescentadas outras 10.000 que ainda serão descobertas. As 

florestas ocorrentes ao longo da costa atlântica abrigam 16% dessas espécies. 

Para a Mata Atlântica, Siqueira apud Lima & Guedes-bruni (1997) catalogou, através de 

consulta de 63 levantamentos florísticos, um total de 1.706 espécies arbóreas. 
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Até 1997, o Programa Mata Atlântica tinha contabilizado, na região de Macaé de Cima, cerca 

de 1.103 espécies de plantas vasculares pertencentes a 413 gêneros e 122 famílias (Lima & 

Guedes-Bruni, 1997). Analisando o padrão de distribuição geográfica das espécies da REMC, 

os mesmos autores concluíram que cerca de 57% delas são endêmicas da Mata Atlântica, 

das quais 29% são endêmicas da região Sudeste e que 26% apresentam endemismo local, 

ou seja, habitam unicamente as formações florestais situadas nos limites do Estado do Rio de 

Janeiro, mais precisamente em suas serranias. 

Apesar de se considerar que, em nível de espécies arbóreas, a exploração de madeira ao 

longo de séculos tenha dizimado quase povoamentos inteiros, os mesmos autores 

consideram que, em se tratando de conservação, a REMC pode ser avaliada como de 

excelente qualidade, uma vez que abriga uma área considerável de vegetação nativa bem-

preservada representando um significativo remanescente da antiga cobertura florestal que se 

estendia por toda a Serra do Mar do Rio de Janeiro, salientando ainda que o difícil acesso à 

região tenha facilitado tal conservação. 

Os resultados obtidos ao longo de quinze anos estimularam o avanço no conhecimento 

taxonômico em determinados grupos vasculares, alimentando a riqueza de espécies de famílias 

como Rubiaceae e Myrtaceae (Guedes-Bruni & Lima, 1994). Outro exemplo significativo é o 

das Monimiáceas, que se fez representar em Macaé de Cima por nove espécies, cujo atual 

tratamento revela a ocorrência de dezessete táxons (Peixoto & Pereira, 1996).  

4.2.1.5 - Relação de espécies novas encontradas pelo Programa Mata Atlântica 

Quadro 4-3 - Relação de espécies novas encontradas pelo Programa Mata Atlântica  
(Guedes-Bruni & Lima, 1996) 

Táxon Familia Autor 

Clusia studartiana Clusiaceae C.Vieira & G.Silva 

Coussarea friburgensis Rubiaceae M.Gomes 

Machaerium sp. nov. Fabaceae H.C.Lima 

Macroditassa laxa Asclepiadaceae (Malme) Fontella & De Lam. 

Mollinedia marliae Monimiaceae Peixoto & V.Pereira 

Ormosia sp. nov. Fabaceae H.C.Lima 

Phylodendron altomacaense Araceae Nadruz & Mayo 

Phylodendron fragile Araceae Nadruz & Mayo 

Phylodendron hatschbachi Araceae Nadruz & Mayo 

Plinia martinellii Myrtaceae G.M.Barroso & M.Peron 

Psychotria altomacahensis Rubiaceae M.Gomes 

Psychotria caudata Rubiaceae M.Gomes 

Simira sp nov. Rubiaceae M.Gomes 

Vochysia angélica  Vochysiaceae M.C.Viana &Fontella 
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No tocante à situação crítica em que alguns remanescentes de Mata Atlântica se encontram, 

Vieira et al. (1997) consideram que a avaliação da vulnerabilidade das espécies é 

fundamental para nortear as medidas conservacionistas. Nos últimos anos, vários autores têm 

destacado, em seus levantamentos, espécies ocorrentes na Mata Atlântica sob risco de 

extinção — Casari, 1982; Santos, 1982; Martinelli, 1984; Barroso, 1986; Sommer, 1985; 

Carauta, 1989, entre outros, que também abordam o padrão de distribuição e endemismo de 

algumas espécies. O documento oficial atual que apresenta a Lista de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção se encontra na Portaria IBAMA 06-N, de 15/01/1992, onde 

há 73 espécies nativas da costa atlântica.  

Os levantamentos de campo de Macaé de Cima e de outras áreas de dentro ou adjacentes ao 

PETP contribuíram para a apresentação de uma listagem de espécies, raras, endêmicas e 

ameaçadas de extinção, conforme a classificação e quanto ao grau de ameaça adotado pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN 1994), somando-se àquelas que 

tenham sido abordadas por alguns autores como de interesse conservacionista (Lorenzi, 

1998; Lima, 2000, entre outros). É oportuno ressaltar a necessidade de estudos sobre a 

dinâmica populacional das espécies arbóreas ocorrentes na Mata Atlântica do Estado do Rio 

de Janeiro. Segundo Lima (2000), espécies que apresentam distribuição restrita a áreas de 

elevada taxa de redução da cobertura florestal requerem atenção especial para preservação. 

4.2.1.6 - Espécies arbóreas raras e ameaçadas de extinção do Estado do Rio de 

Janeiro, de ocorrência no Parque Estadual dos Três Picos 

Quadro 4-4: Relação das espécies arbóreas raras e ameaçadas de extinção do Estado do  
Rio de Janeiro, de ocorrência no Parque Estadual dos Três Picos. 

Táxon Família Autor Categoria 
IUCN/IBAMA 

Aspidosperma macrocalyx Apocynaceae Vieira, 1997 Vulnerável 

Bathysa mendonçaei Rubiaceae 
Germano-filho, 

1998 
Vulnerável 

Beillchmiedia emarginata  Lauraceae Vieira, 1997 Em perigo 

Beillchmiedia rigida Lauraceae Vieira, 1997 Vulnerável 

Calycorectes schotttianus Myrtaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Brosimum glazioui Moraceae Carauta, 1996 Em perigo 

Campomanesia laurifólia* Myrtaceae Barroso, 1986 Rara 

Chomelia estrelana* Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Copaifera lucens  Fabaceae Lima 2000 Rara 

Coussarea speciosa Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Couterea hexandra  Rubiaceae Lorenzi, 2000 Rara 

Cupania furfuracea* Sapindaceae Sommer, 1997 Rara 
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Táxon Família Autor Categoria 
IUCN/IBAMA 

Dalbergia nigra Fabaceae IBAMA, 1992 Vulnerável 

Dicksonia sellowiana  Dicksoniaceae IBAMA, 1992 Em perigo 

Didymopanax acuminathus Araliaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Eugenia curvatopeciolata Myrtaceae Vieira 1997 Em perigo 

Faramea dichotoma Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Faramea urophylla Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Fuchsia glazioviana Onagraceae Vieira, 1997 Em perigo 

Guarea kunthiana Meliaceae Lorenzi, 2000 Rara 

Inga platyptera Fabaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Lecythis lanceolata Lecythidaceae Lorenzi, 2000 Rara 

Lonchocarpus glazioviana Fabaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Macropepus ligustrinus Monimiaceae Vieira 1997 Em perigo 

Marlierea martinelli Myrtaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Meliosma brasiliensis Sabiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia acutíssima Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia fasciculata Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia longicuspidata Monimiaceae IBAMA, 1992 Rara 

Mollinadia gilgiana Monimiaceae IBAMA, 1992 Em perigo 

Mollinedia lowteriana Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia myriantha Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia pachysandra Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Mollinedia stenophylla Monimiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Myrcia coelosepala Myrtaceae Vierira, 1997 Em perigo 

Myrcia eriopus* Myrtaceae Barroso, 1986 Rara 

Phyllathus glaziovii Euphorbiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Psychotra brachyanthema Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Platymenia foliolosa Fabaceae Lima, 2000 Rara 

Psychotria caldata Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Psychotria ulei Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Pseudomedia hirtula Moraceae Catauta, 1996 Em Perigo 

Rudgea eugenioides Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Rudgea nobilis  Rubiaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Sclerolobium beauripairei Fabaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Sclerolobium pilgerianum Fabaceae Vieira, 1997 Em perigo 

Pseudopiptadenia schumaniana  Fabaceae Lima, 2002 Rara 

Ocotea catharinensis Lauraceae IBAMA, 1992 Vulnerável 

Ocotea odorifera Lauraceae IBAMA, 1992 Em perigo 
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Táxon Família Autor Categoria 
IUCN/IBAMA 

Ocotea porosa Lauraceae 
Rizzini, 1986; 
IBAMA, 1992 

Em perigo 

Qualea gestasiana Vochysiaceae Viana, 1998 Em perigo 

Siparuna chlorantha Monimiaceae Peixoto, 1997 Endêmica 

Vochysia rectiflora Vochysiaceae Viana, 1998 Em perigo 

Sorocea bomplandii Moraceae Carauta, 1996 Vulnerável 

Vochysia dasyantha Vochysiaceae Viana, 1998 Vulnerável 

Vovhysia rectiflora Vochysiaceae Viana, 1998 Em perigo 

Vochysia saldanha Vochysiaceae Viana, 1998 Rara 

Vochysia schwackeana Vochysiaceae Viana, 1998 Vulnerável 

Vochysia spathulata  Vochysyaceae Viana, 1998 Rara 

Zollernia glaziovii Fabaceae Vieira, 1997 Em perigo 
(*) Espécies endêmicas do Estado do Rio de Janeiro 

A seguir é apresentada a listagem de espécies registradas para o Parque Estadual dos Três 

Picos, durante as campanhas do estudo de flora, no período de novembro/2005 a 

fevereiro/2006.  

4.2.1.7 - Famílias e espécies de porte arbustivo e arbóreo registradas no Parque 

Estadual dos Três Picos 

Quadro 4-5 - Lista de famílias e espécies de porte arbustivo e arbóreo registradas no 
 Parque Estadual dos Três Picos 

Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

ANACARDIACEAE 

Astronium glaziovii Mart. Gonçalo-Alves 3 Madeira 

Tapirira guianensis Aublet Pau-Pombo 2 Avifauna 

Schinus terebintifolia Raddi Aroerinha 3 Med./Avif. 

ANNONACEAE 

Annona cacans Mart. Araticum-Cagão 1 Avifauna 

Duquetia salicifolia R.E.Fries Imbiú-Pimenta 1 Avifauna 

Guatteria dusenii R.E.Fries Imbiú 1 Avifauna 

Guatteria psilopus Mart. Imbiú 3 Avifauna 

Guatteria pubens (Mart.) R.E.Fries Pindaíba-Puruna 2 Avifauna 

Guatteria vilossisima A.St.Hil. Araticum Peludo 4 Avifauna 

Oxandra nitida R.E.Fries Desc. 4 Avifauna 

Rollinia exalbida Mart. Araticum alvadio 3 Avifauna 

Rollinia laurifolia Scht. Pinha-Do-Mato 1 Avifauna 

Rollinia sylvatica (A.St Hil.) R.E.Fries Pinha 1 Avifauna 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

Rollinia xylopiifolia (A.St.Hil) R.E.Fries Desc. 1 Avifauna 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma discolor A.DC. Peroba 4 Mad./Orn. 

Aspidosperma parvifolium A.DC. Guatambú 1 Madeira 

Aspidosperma olivaceum Mull. Arg. Guatambú 2 Madeira 

Geissospermum laevis (Vell.) Miers. Pau-Pereira 4 Medicinal 

Malouetia arborea (Vell.) Miers.  Leiteira-Preta 4 Medicinal 

Tabernaenontana australis (Mull. Arg)  Miers Leiteira 1 Avifauna 

AQUIFOLIACEAE 

Ilex integerrima Reissek. Caúna 1 Avifauna 

Iles paraguariensis A.St.Hil. Congonha do rio 1 Avifauna 

Ilex pubiflora Reissek. Desc. 1 Avifauna 

Ilex taubertina Reissek. Desc. 1 Avifauna 

Ilex theazans Mart. Desc. 1 Avifauna 

ARALIACEAE 

Dendropanax trilobium Seem Desc. 2 Avifauna 

Didymopanax acuminatus March. Desc. 1 Ornamental 

Didymopanax angustissimum March. Desc. 1 Desc. 

Didymopanax anomalus Taub.  Desc. 1 Avifauna 

Oreopanax capitatum (Jacq.) Decne  & Planch. Desc. 1 Avifauna 

ARAUCARIACEAE 

Arucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro 4 Mad./Avif. 

ARECACEAE 

Attalea dubia (Mart.) Burret Indaiá 1 Avifauna 

Euterpe edulis Mart. Palmito jussara 1 Avifauna 

Geonoma pohliana Mart. Desc. 1 Avifauna 

Geonoma wittigiana Glaz. ex Mart. Desc. 1 Avifauna 

Lytocaryum insignis (Mart. ex Drude) Toledo Desc. 1 Avifauna 

ASTERACEAE 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera Agulheiro 1 Outros 

Dasyphylum tomentosum (Baker) Cabrera Espinho De judeu 1 Outros 

Eupatorium vauterienum DC. Desc. 1 Outros 

Gochnatia polymorfa (Less.) Cabrera Cambará 4 Melifera 

Piptocarpha macropoda Baker Candeia 1 Outros 

Senecio glaziovii Baker Desc. 1 Outros 

Symphyopapus itatiayensis (Heron) R.M.King & H. 
Robis 

Desc. 1 Outros 

Vanilosmopsis erythrocarppa Sch.Bip. Candeia 1 Outros 

Vernonia difusa Less. Vassourão preto 1 Outros 

Vernonia discolor (Spreng.) Less. Vassourão de folha 
larga 

1 Outros 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 
larga 

Verninia puberula Less. Pau toucinho 1 Outros 

Vernonia stellata (Spreng.) S.F.Blacke. Desc. 1 Outros 

BIGNONIACEAE    

Jacaranda micrantha Cham. Carobinha 4 Ornamental 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Cinco-Chagas 4 Mad./Orn. 

Tabebuia alba (Cham.) Sandw. Ipê-Amarelo  4 Mad./Orn. 

Tabebuia cassinoides DC. Caixeta 4 Madeira 

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC) Standl. Ipê-Tabaco 1 Ornamental 

Tabebuia heptalhylla (Vell.) Toledo Ipê-Roxo 1 Mad./Orn. 

Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols Ipê-Amarelo 4 Mad./Orn. 

BOMBACACEAE 

Chorisia speciosa A.St.Hil. Paineira 1 Ornamental 

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns Paina 1 Outros 

Spirotheca rivierii (Decne) Ulbr. Mata-Pau 1 Ornamental 

BURSERACEAE 

Protium widgrenii Engl. Breu 4 Mad./Avif. 

BORAGINACEAE 

Cordia ecalyculata Vell. Louro 1 Mad./med. 

Cordia ochnacea DC. Desc. 1 Ornamental 

Cordia sellowiana Cham. Capitão do mato 1 Madeira 

Cordia trichoclada DC. Desc. 1 Ornamental 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Louro-Da-Serra 4 Mad./Orn. 

CARICACEAE 

Jacaratia spinosa (Aublet) DC. Mamão-Do-Mato 4 Med. 

CECROPIACEAE 

Cecropia glazioui Snethl. Embaúba-Verm. 1 Avif./Med 

Cecropia  hoholeuca Miq  Embaúba-Branca 1 Avifauna 

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini Mata-Pau 1 Avifauna 

Pouroma guianensis Aublet Uva-de-Macaco 4 Avifauna 

CELASTRACEAE 

Maytenus alaeternoides Reissek  Cafezinho 2 Avifauna 

Maytenus aquifolium Mart. Coração de bugre 3 Medicinal 

Maytenus cf. brasiliensis Mart Desc. 1 Avifauna 

Maytenus communis Reisseck. Desc. 1 Avifauna 

CHLORANTACEAE 

Hedyosmum brasiliense Mart. Miq. Limãozinho do mato 1 Med./Avif. 

CHRYSOBALANACEAE 

Couepia venosa Prance Desc. 1 Avifauna 

Hirtella hebeclada Moric ex DC. Oiti pardo 4 Mad./Avif. 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

Licania kunthiana Hoock. F. Milho-torrado 4 Avifauna 

CLETHRACEAE 

Clethra scabra Pers. Pau-Cetim 1 Outros 

CLUSIACEAE    

Kielmeyera insignis N Sadii Pau-Santo 1 Ornamental 

Clusia criuva Cambess. Desc. 1 Avifauna 

Clusia fragans  Gardner Desc. 1 Avifauna 

Clusia lanceolata Cambess. Cebola-Da-Mata 1 Avifauna 

Clusia marizii A.G.Silva & Weiberg. Desc. 1 Avifauna 

Clusia organensis Planch. &Triana Desc. 1 Avifauna 

Clusia studartiana C.Vieira & A.G.Silva Desc. 1 Avifauna 

Reedia gardneriana Planch et Triana Bacuparí 1 Avifauna 

Tovomita glazioviana Engler Desc. 1 Avifauna 

Tovomitopsis saldanhae Engler Desc. 1 Avifauna 

Vismia magnolifolia Cham. Lacre 3 Medicinal 

COMBRETACEAE 

Buchenavia sp Capitão 4 Madeira 

Terminalia januariensis DC. Capitão 1 Madeira 

CONNARACEAE 

Connarus sp Mata cachorro 4 Outros 

CYATHEACEAE     (pteridófita) 

Cyathea delgadii Sternb.  Samambaiaçú 1 Ornamental 

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon Samambaiaçú 1 Ornamental 

Nephelea eternbergii (Fee) Gastony Samambaiaçú 1 Ornamental 

Trichipteris corcovadensis (Raddi) Copel Samambaiaçú 1 Ornamental 

Trichipteris dichomatolepis (Fee) Trion Samambaiaçú 1 Ornamental 

Trichipteris hirsuta (C.Presl.) Kuntz. Samambaiaçú 1 Ornamental 

Trichipteris phalerata (Mart.) Barr. Samambaiaçú 1 Ornamental 

CUNNONIACEAE 

Belangera tomentosa Cambess. Desc. 3 Outros 

Lamanonia ternata Vell. Guaperê 1 Madeira 

Weinmannia pauliniifolia Pohl ex Ser. Desc. 1 Ornamental 

DICHAPETALACEAE 

Stephanopodium organense (Rizzini) Prance Desc. 1 Avifauna 

DICKSONIACEAE    

Dicksonia sellowiana (C.Presl.) Hook Xaxim 1 Mad./Orn. 

ELEOCARPACEAE 

Sloanea garckeana K.Schum. Desc. 4 Mad./Avif. 

Sloanea guianensis  (Aublet) Benth. Ouriço 4 Mad./avif. 

Sloanea lasiocoma K.Schum. Desc. 2 Avifauna 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

Sloanea momosperma Vell. Ouriço 1 Mad./Avif. 

ERYTHROXYLACEAE 

Erythroxylum citrifolium A.St.Hil. Fruta-De-Pomba 1 Avifauna 

Erythroxylum cuspidifolium Mart. Desc. 1 Avifauna 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull. Arg. Tapiá 1 Mad./Avif. 

Croton echinocarpus Mull. Arg. Desc. 3 Melífera 

Croton  organensis Baill. Sangue-De-Burro 1 Melífera 

Croton floribundus Spreng. Capixingui 1 Melífera 

Croton salutaris Casar Sangue-De-Drago 1 Melifera 

Croton urucurana Baill. Sangue-De-Drago 4 Med./Melif. 

Hyeronima alchorneoides Allemão Urucurana 1 Mad./Avif. 

Pausandra morisiana (Casar) Radlk. Guabiju 4 Madeira 

Pera aniboides Baill. Desc. 1 Avifauna 

Pera glabrata (Schott) Baill.  Pau-De-Sapateiro 3 Avifauna 

Pera obovata (klotzsch) Baill. Desc. 1 Avifauna 

Phyllanthus glaziovii Mull. Arg. Desc. 1 Outros 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Leiteira-Vermelha 1 Madeira 

Tetrorchidium parvulum Mull. Arg. Peroba-D´Água 1 Outros 

FLACOURTIACEAE 

Casearia arborea (Rich.) Urban Desc. 1 Avifauna 

Casearia decandra Jacq. Desc. 1 Avifauna 

Casearia grandiflora A.St.Hil. Desc. 4 Avifauna 

Casearia obliqua Spreng. Desc. 1 Avifauna 

Casearia pauciflora Cambess. Desc. 1 Avifauna 

Casearia sylvestris Sw. Pau-Lagarto 1 Med./Avif. 

Lacistema pubescens Mart. Desc. 1 Avifauna 

Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichler Desc. 1 Avifauna 

Xylosma glaberrimum Sleumer Desc. 4 Avifauna 

Xylosma prokia (Turcz.) Turcz. Espinho-De-Judeu 1 Avifauna 

HIPPOCRATEACEAE 

Cheiloclinium colorata A.C.Sm. Desc. 1 Avifauna 

Cheiloclinium neglectum A.C.Sm. Desc. 1 Avifauna 

Salacia grandifolia (Mart.) G.Don. Desc. 2 Avifauna 

Tontelea leptophylla A.C.Sm. Desc. 1 Avifauna 

HUMIRIACEAE 

Humiriastrum glaziovii Casar. Desc. 1 Avifauna 

Vantanea compacta (Schnizl.) Cautrec. Desc. 1 Avifauna 

ICACINACEAE 

Citronella megaphylla (Miers) Howard Desc. 4 Outros 
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Citronella paniculata (Mart.) Howard. Desc. 1 Outros 

LAURACEAE 

Aniba firmula Mez Falsa-Sassafras 1 Madeira 

Beilschmiedia emarginata Araujo Louro 1 Avifauna 

Beilschmiedia rigida (Mez) Korsterm. Desc. 1 Avifauna 

Beilschmiedia taubertina (Schwac. & Mez) 
Korsterm. 

Desc. 1 Avifauna 

Cinnamomum estrellense (Meisn.) Kosterm. Louro 1 Avifauna 

Cinnamomum glaziovii (Mez.) Vattimo Louro 1 Avifauna 

Cinnamomum riedelianum Korsterm Louro 1 Avifauna 

Cryptocarya aff. hamosa Ness & Mart. Desc. 1 Avifauna 

Cryptocarya moschata Ness & Mart. Noz-Moscada 1 Mad./Avif. 

Cryptocarya saligna Mez Canela-Sebosa 1 Avifauna 

Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. Canela-do-Brejo 1 Avifauna 

Licaria aff. reitzckeiniana Vattimo Desc. 1 Avifauna 

Nectandra aff. anomala Mez Canelão 4 Avifuana 

Nectandra aff. leucantha Nees Canela 1 Avifauna 

Nectandra leucothyrsus Meiss. Canela-Amarela 1 Avifauna 

Nectandra rigida (Kunth) Nees Canela-Ferrugem 1 Avifauna 

Nectandra puberula Nees Canela-do-Brejo 1 Avifauna 

Nectandra membranacea  (Sw.) Griseb Canela-Fogo 1 Madeira 

Nectendra saligna Nees. Canela 1 Avifauna 

Ocotea aciphylla (Nees) Mez Canela-Amarela 1 Mad./Avif. 

Ocotea brachybotria (Meisn.) Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea catharinensis (Nees) Mez Canela-Preta 1 Avifauna 

Ocotea dispersa Mart.  Canela 1 Avifauna 

Ocotea divaricata (Nees) Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea domatiana  Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea elegans Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea glaziovii Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea hoehnii  Vattimo  Canela 1 Avifauna 

Ocotea inconspicua Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea indecora (Schott) Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea laxa (Nees) Mez Canela 1 Mad./Avif. 

Ocotea macrocalix (Meisn.) Mez Canela-Cedro 1 Avifauna 

Ocotea notata (Nees) Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea odorífera (Vell.) Rohwer Sassafrás 2 Mad./Med. 

Ocotea porosa (Nees) L. Barroso Imbuia 1 Madeira 

Ocotea regeliana (Meisn.) Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea schwacheana  Mez Canela 1 Avifauna 
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Ocotea silvertris Vattimo  Canela 1 Avifauna 

Ocotea spixiana (Nees) Mez Canelão 1 Mad./Avif. 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Mez Canela 1 Madeira 

Ocotea teleiandra  (Meisn.) Mez Canela-Limão 1 Avifauna 

Ocotea urbaniana Mez Canela 1 Avifauna 

Ocotea vaccinioides (Meisn.) Mez Canela 1 Avifauna 

Persea aff. venosa Nees Desc. 1 Avifauna 

Persea pyrifolia Nees Maçaranduba 1 Madeira 

Persea cordata Mez Desc. 2 Madeira 

Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) 
Rohwer ex Madrinan 

Desc. 1 Avifauna 

LECYTHIDACEAE 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá-Vermelho 1 Madeira 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze Jequitibá-Branco 4 Madeira 

Lecythis lanceolata Poir.  Sapucaia 4 Mad./Avif. 

LEG. CAESALPINIOIDEAE 

Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr Garapa 4 Madeira 

Bauhinia forficata Link. Pata-De-Vaca 1 Medicinal 

Copaifera lucens Dweyr Copaiba 4 Mad./Med. 

Copaifera trapezifolia Hayne  Copaiba 1 Mad./Med. 

Hymenaea courbaril L. Jatobá 4 Madeira 

Sclerolobium duckei Dweyer Desc. 3 Madeira 

Sclerolobium friburgensis Harms Desc. 1 Madeira 

Sclerolobium rugosum Mart. Ex Benth. Desc. 1 Madeira 

Sclerolobium beureipairei Harms Desc. 1 Madeira 

Sclerolobium pilgerianum Mart. ex Benth. Desc. 1 Madeira 

Senna macranthea (Collad.) Irwin & Barneby  Alleluia 1 Ourtos 

Senna multijuga var. Lindleyana (Gardner) Irwin Pau-Cigarra 1 Outros 

Tachigali paratyenseis (Vell.) H.C.Lima Angá 1 Madeira 

LEG. MIMOSOIDEAE 

Abarema langsdorfii (Benth.) Barneby & Grimes Desc. 1 Madeira 

Inga barbata Benth. Ingá 1 Avifauna 

Inga capitata Desv. Ingá 1 Avifauna 

Inga cilindrica (Vell.) Mart. Ingá 1 Avifauna 

Inga dulcis (Vell.) Mart. Ingá 1 Avifauna 

Inga lancifolia Benth. Ingá 1 Avifauna 

Inga lentiscellata Benth. Ingá 1 Madeira 

Inga leptantha Benth. Ingá 1 Avifauna 

Inga organensis Pittier Ingá 1 Avifauna 

Inga marginata Willd. Ingá-Feijão 1 Avifauna 
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Inga platyptera Benth. Ingá 1 Avifauna 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá-Ferradura 1 Avifauna 

Minosa scabrella Benth. Bracatinga 4 Madeira 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. Pau-Jacaré 1 Madeira 

Piptadenia paniculata Mart. Canjiquinha 4 Madeira 

Plahtymenia foliolosa Benth.  Vinhatico 4 Madeira 

Pseudopiptadenia contorta (DC.) Lewis et Lima Angico-Cambuí 4 Madeira 

Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Rauschert Cambuí-Branco 4 Madeira 

Pseudopipatdenia schumaniana (Taub.) Lewis et 
Lima. 

Cambuí-Branco 2 Madeira 

Sptryphnodendron polyphyllum Mart. Barbatmão 4 Madeira 

LEG. PAPILIONOIDEAE 

Andira fraxinifolia Benth. Angelim 1 Mad./Avif. 

Ateleia glazioviana Baill. Tinbó 3 Madeira 

Dalbergia nigra Vell. Jacarandá-Do-Baião 1 Madeira 

Dalbergia foliolosa Benth. Jacarandá 1 Madeira 

Dalbergia glaziovii Harms Jacarandá 1 Madeira 

Erythrina falcata Benth. Mulungu 1 Ornamental 

Lonchocarpus glaziovii Taub. Imbira-De-Sapo 1 Madeira 

Machaerium aff.vertitum Benth Desc. 3 Outros 

Machaerium brasiliense Vogel Jacarandá 4 Madeira 

Machaerium nictitans Benth. Bico-De-Pato 1 Madeira 

Machaerium vellosianum Benth. Desc. 3 Outros 

Myrocarpus frondosus Allemão Pau-D´Óleo 1 Madeira 

Ormosia fastigiata Tul. Olho-De-Cabra 1 Madeira 

Ormosia friburgensis Taub. Olho-De-Cabra 1 Madeira 

Pterocarpus rohrii Vahl Aldrago 1 Madeira 

Swartzia acutifolia Vogel Desc. 2 Ornamental 

Swartzia flaeminguii Raddi. Pacova-De-Macaco 4 Madeira 

Swartzia myrtifolia var, elegans (Schott) Cowan Desc. 1 Ornamental 

Zollernia glaziovii Yakovl. Mocitaiba 1 Madeira 

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel Mocitaíba 1 Madeira 

MAGNOLIACEAE 

Talauma ovata A.St.Hil Baguaçú 1 Avifauna 

MALPIGHIACEAE 

Byrsonima laevigata (Poir.) DC. Murici 1 Avif./Orn. 

Byrsonima laxiflora Griseb. Murici 1 Avifauna 

Byrsonima myricifolia Griseb. Murici 1 Avifauna 
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MELASTOMATACEAE 

Henriettea glabra (Vell.) Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Huberia glazioviana Cogn. Desc. 1 Desc.  

Leandra breviflora (Naudin) Cogn. Desc. 1 Madeira 

Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Leandra trauninensis Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Meriania claussenii Triana Desc. 1 Avifauna  

Meriania robusta Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Meriania augusti Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia altissima Cogn. Desc. 2 Avifauna 

Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana  Pixirica 1 Avifauna 

Miconia brunnea (Mart.) DC. Carvão vermelho 1 Avifauna 

Miconia budlejoides Triana Desc. 1 Avifauna 

Miconia chartacea Triana Mexeriquinha 1 Avifauna 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud. Desc. 1 Avifauna 

Miconia divaricada Gardner.   Desc. 1 Avifauna 

Miconia doriana Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia formosa Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia hymenonervia (Raddi) Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia jucunda (DC.) Triana  Desc. 1 Avifauna 

Miconia latecrenata (DC.) Naud. Desc. 1 Avifauna 

Miconia logicuspis Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia molesta Cogn.  Desc. 1 Avifauna 

Miconia octopetala Cogn.  Desc. 1 Avifauna 

Miconia pendulifora Cogn. Desc. 1 Avifauna 

Miconia prasina (Sw.) DC. Desc 1 Avifauna 

Miconia pusilliflora (DC.) Naud. Desc  1 Avifauna 

Miconia sellowiana Naud. Jacatirão  1 Avifauna 

Miconia staminea DC. Desc  1 Avifauna 

Miconia subvernicosa Cogn. Desc  1 Avifauna 

Miconia theazans (Bonpland. )Cogn. Pixirica 1 Avifauna 

Miconia tristis Spring. Desc  1 Avifauna 

Miconia urophylla DC. Desc  1 Avifauna 

Miconia willdenowii Klotz. Desc  1 Avifauna 

Mouriri arborea Gardner Desc  2 Avifauna 

Ossaea angustifólia Cogn. Quaresma 1 Outros 

Tibouchina canescens (D.Don.) Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina corimbosa Cogn Quaresminha 4 Ornamental 

Tibouchina fissinervia (DC.) Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina granulosa Cogn. Quaresmeira 4 Ornamental 
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Tibouchina moricadiana (DC.) Baill.  Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina saldanhaei Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina scwackei Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina scrobiculata Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Tibouchina semidecandra Cogn. Quaresma 1 Ornamental 

Trembleya parviflora (D.Don.) Cogn. Desc. 1 Ornamental 

MELIACEAE 

Cabralea cangerana (Vell.) Mart. Cangerana 1 Mad./Avif. 

Cedrela fissilis Vell. Cedro-Rosa 4 Madeira 

Cedrela odorata L.  Cedro-Vermelho 1 Madeira 

Guarea guidonia (L.) Sleume Carrapeta 4 Mad./Avif. 

Guarea tuberculata (Vell.) Penn. Desc. 1 Mad./Avif. 

Trichilia casaratti C.DC. Catiguá 1 Avifauna 

Trichilia emarginata (Turez.) C.DC. Catiguá 1 Avifauna 

Trichilia lepdota Mart. Catiguá 2 Madeira 

Trichilia silvatica DC. Catiguá 3 Avifauna 

MONIMIACEAE 

Macropeplus ligustrinus Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia acutissima Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia argyrogyna Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia engleriana Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia fasciculate Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia gilgiana Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia glaziovii Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia longicuspicata Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia lowtheriana Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia marliae Peixoto & V.Pereira Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia myriantha Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia oligantha Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia pachysandra Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia salicifolia Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia stenophylla Perkins Desc. 1 Avifauna 

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins Desc. 1 Avifauna 

Siparuna chlorantha Perkins Limão-Do-Mato 1 Avifauna 

MORACEAE 

Chlorophora tinctoria (L.) Naud. Pereiro  Avifauna 

Fícus luschnathiana (Miq.) Miq.  Fiqueira 1 Avifauna 

Fícus organensis (Miq) Miq. Fiqueira   Avifauna 

Ficus trigona L.f. Mata-Pau 1 Avifauna 

Sorocea bomplandii (Baill.) W.C.Burger Soroca 1 Avifauna 
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MYRISTICACEAE 

Virola gardneri (A.DC.) Warb. Bicuiba 1 Mad./Avif. 

Virola oleifera (Schott) A.C.Sm. Bicuiba 4 Mad./Avif. 

MYRSINACEAE 

Cybianthus glaber A.DC. Desc. 1 Avifauna 

Myrsine acuminata Mez Desc. 1 Avifauna 

Myrsine ferruginea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Capororoquinha 1 Avifauna 

Myrsine guianensis  (Aubl.) Kuntz. Desc. 1 Avifauna 

Myrsine lancifolia Mart. Capororoca 1 Avifauna 

Myrsine schwackeana Mez Desc. 1 Avifauna 

Myrsine umbellata Mart. Desc. 1 Avifauna 

Myrsine venosa A.DC. Capororoca 4 Avifauna 

MYRTACEAE 

Calycorectes schottianus O.Berg. Guamirim 1 Avifauna 

Calyptranthes concinna DC. Desc. 1 Avifauna 

Calyptranthes glazioviana Kiaersk. Desc. 1 Avifauna 

Calyptranthes lucida Mart. Ex DC. Desc. 1 Avifauna 

Calyptranthes obovata Kiaersk. Desc. 1 Avifauna 

Campomanesia guavioba (DC.) Kiaersk. Gabiroba 1 Avifauna 

Campomanesia laurifolia Gardner Desc. 1 Avifauna 

Eugenia cambucarana Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia cuprea (Berg.) Nied. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia curvatopeciolata Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia ellipsoidea Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia glazielae Mattos et Legrand Batinga 4 Avifauna 

Eugenia grallicima Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia stictosepala Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Eugenia subavenia O.Berg. Batinga 1 Avifauna 

Gomidesia lindeniana O.Berg.  Batinga 1 Avifauna 

Gomidesia riedeliana O. Berg. Batinga 1 Avifauna  

Gomidesia spectabilis (DC.) O.Berg. Batinga 1 Avifauna 

Gomidesia warmingiana (Kiaersk.) D.Legrand. Batinga 1 Avifauna 

Marlierea aff. teuscheriana (O.Berg.) D.Legrand. Batinga 1 Avifauna 

Marlierea martinellii G.M.Barroso & Peixoto Batinga 1 Avifauna 

Marlierea regeliana O.Berg. Batinga 2 Avifauna 

Marlierea suaveolens Cambess. Batinga 1 Avifauna 

Marlierea sylvatica (Gardner) Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Myrceugenia acutata Legrand. Batinga 3 Avifauna 

Myrceugenia kleinii D.Legrand. Batinga 1 Avifauna 

Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) D.Legrand. Batinga 1 Avifauna 
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Myrceugenia scutellata D.Legrand. Batinga 1 Avifauna 

Myrcia coelosepala Kiaersk. Batinga 1 Avifauna 

Myrcia dictyophleba (O.Berg.) Legrand.  Desc. 3 Avifauna 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia formosiana DC.  Desc. 3 Avifauna 

Myrcia glabra (O.Berg.) D.Legrand. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia guajavaefolia O.Berg. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia laruoteama Cambess. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia lineata (O.Berg.) G.M.Barroso & Peixoto Araçá-Branco 1 Avifauna 

Myrcia longipes (O.Berg.) Kiaersk. Guamirim  1 Avifauna 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. Araçatiba 1 Avifauna 

Myrcia pubipetala Miq.  Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia rhambidoides Kiaersk. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia rufula Kiaersk. Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia selloi (Spreng.) N.Silveira Guamirim 1 Avifauna 

Myrcia tomentosa (Aublet) DC. Guamirim 1 Avifauna 

Pimenta pseudocaryophyllus (A.DC.) Landrum Cravo-D-Mato 1 Avifauna 

Plinia edulis (Vell.) Sobral Cambucá 4 Avifuna 

Plinia martinellii G.M.Barroso & M.Peron Batinga-Preta 1 Avifauna 

Plinia trunciflora (O.Berg.) Kausel Desc. 1 Avifauna 

Psidium guineense Sw. Araçá 1 Avifauna 

Psidium catleianun Sabine Araçá 4 Avifauna 

Psidium robustum O.Berg. Desc. 1 Avifauna 

Psidium spathulatum Mattos Desc. 1 Avifauna 

Psidium widgrenianum O.Berg. Desc. 3 Avifauna 

Siphoneugena densiflora O.Berg. Desc. 1 Avifauna 

Siphoneugena kiaerskoviana (Burret.) Kausel Desc. 1 Avifauna 

NYCTAGYNACEAE 

Guapira opposita (Vell.) Reitz. João-Mole 1 Avifauna 

OCHNACEAE 

Ouratea parviflora (DC.) Baill. Desc. 1 Avifauna 

Ouratea vaccinoides (A.St.Hil.) Engler Desc. 1 Avifauna 

OLACACEAE 

Heisteria silvianii Schawacke Desc. 1 Avifauna 

OLEACEAE 

Chionanthus filiformes(Vell.) P.S.Green  (**) Desc. 4 Outros (**) 

PODOCARPACEAE          (gimnosperma) 

Podocarpus lambertii Klotz ex Endl. Pinho-Bravo 1 Madeira 

Podocarpus sellowii Klotz ex Endl. Pinho-Bravo 1 Madeira 
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POLYGONACEAE 

Ruprechtia laxiflora Meisn. Desc. 1 Avifauna 

PROTEACEAE 

Euplassa hoehnei Sleumer Desc. 2 Mad./Avif. 

Roupala consimilis Mez. Carne-Da-Vaca 1 Madeira 

Roupala longipetiolata Pohl. Carne-De-Vaca 1 Madeira 

Roupala impressiuscula Mez Carne-De-Vaca 3 Madeira 

Roupala rhombifolia Mart. Carne-De-Vaca 1 Madeira 

Roupala sculpa Sleumer Carne-De-Vaca 2 Madeira 

Roupala warmingii Meisn. Carne-De-Vaca 1 Madeira 

QUIINACEAE 

Quiina glaziovii Engler Desc. 1 Avifauna 

ROSACEAE 

Prunus brasiliensis (Cham. & Scchltdl.) D.Dietr. Pessegueiro 1 Avifauna 

RUBIACEAE 

Alibertia longiflora K.Schum. Desc. 1 Outros 

Amaioua intermedia (Rich.) Steyerm. Desc. 1 Avifauna 

Bathysa australis (A.St.Hil.) Hook.f. Fumão 1 Outros 

Bathysa cuspidata (A.St.Hil.) Hook.f.  Desc. 1 Outros 

Bathysa  mendoncaei K. Schum Guapeba-Branca 1 Outros 

Chomelia brasiliana Rich. Desc. 1 Avifauna 

Chomelia estreliana Mull. Arg.  Desc. 1 Avifauna 

Coussarea congestiflora Mull. Arg. Desc. 1 Avifauna 

Coussarea congestiflora Mull. Arg. Desc. 1 Avifauna 

Coussarea friburgensis M.Gomes Desc. 1 Avifauna 

Coutarea hexanfra K.Schum.  Desc. 1 Medicinal 

Huberia glazioviana Cogn. Desc. 2 Avifauna 

Ixora breviflora Benth. Desc. 1 Avifauna 

Posoqueria acutifolia Mart. Baga-De-Macaco 1 Avifauna 

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. Schultz. Desc. 1 Med./Orn. 

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdf. Desc. 1 Avifauna 

Psychotria pallens Gardner Desc. 1 Avifauna 

Psychotria pubigera Schltdl.  Desc. 2 Avifauna 

Psytchotria sessilis (Vell.) Mull. Gurgel Desc. 2 Avifauna 

Psychotria suterella Mull. Arg. Desc. 1 Avifauna 

Psychotria velloziana Berg. Desc. 1 Avifauna 

Randia armata (Sw.) DC. Desc. 1 Avifauna 

Rudgea corniculata Benth. Desc. 1 Avifauna 

Rudgea eugenioides Standl. Desc. 1 Avifauna 

Rudgea insignis Mull. Arg. Desc. 1 Avifauna 
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Rudgea nobilis Mull. Arg.  Desc. 1 Avifauna 

Rudgea recurva Mull. Arg. Desc. 1 Avifauna 

Rustia glacilis K.Schum. Desc. 1 Avifauna 

Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm. Desc. 4 Madeira 

Simira pickia Steyerm. Desc. 4 Madeira 

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Desc. 1 Avifauna 

RUTACEAE 

Dictyoloma incanescens DC. Tinguí 1 Madeira 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-De-Porca 1 Avifauna 

SABIACEAE 

Meliosma brasiliensis Urb. Desc. 1 Outros 

Meliosma sellowii Urb. Desc. 1 Outros 

SAPINDACEAE 

Allophylus edulis (A.St.Hil.) Radlk. Fruta-De-Pombo 1 Avifauna 

Allophylus puberulus Radlk. Fruta-De-Pombo 3 Avifauna 

Cupania emarginata Cambess. Camboatá 1 Avifauna 

Cupania oblongifolia Mart. Camboatá 1 Mad./Avif. 

Cupania racemosa Radlk. Camboatá 1 Mad./Avif. 

Cupania zanthoxyloides Cambess. Camboatá 1 Mad./Avif. 

Matayba guianensis Aublet Desc. 1 Mad./Avif. 

SAPOTACEAE 

Chrysophyllum flexuosum Mart. Abiuzinho 4 Mad./Avif. 

Chrysophyllum viride Mart & Eichler Desc. 1 Avifauna 

Ecclinusa ramiflora Mart. Acá 4 Avifauna 

Lucuma sp Desc. 4 Mad./Avif. 

Manilkara cf. elata Allemão ex Miq. Massaranduba 4 Madeira 

Micropholis compta Pierre Desc. 1 Mad./Avif. 

Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler) 
Pierre 

Bacubixá 1 Mad./Avif. 

Pouteria caimito (Ruiz et Pavon) Radlk. Abio 2 Avifauna 

Pouteria durlandii ( Standley) Baehnei Abio 2 Mad./Avif. 

Poteria filipes Eyma Desc. 4 Avifauna 

Pouteria aff. microstricosa Penn. Abio 1 Avifauna 

Pouteria guianensis Aublet Abio 1 Mad./Avif. 

Pouteria macahensis Penn.  Abio-Fino 1 Avifauna 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Abio 4 Madeira 

Pouteria sp Desc. 4 Mad./Avif. 

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. Pau-De-Remo 4 Mad./Avif. 

Sideroxylon obtusifolium Roem. & Schult.) Penn. Quixaba 1 Avifauna 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

SIMAROUBACEAE 

Picramnia glazioviana Engler Desc. 1 Avifauna 

Simarouba amara Aublet Desc. 1 Avifauna 

Simaba sp Desc. 4 Avifauna 

SOLANACEAE 

Acnistus arborescens (L.) Schltr. Desc. 1 Avifauna 

Athenaea Anonácea Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Aureliana brasiliana (Hunz.) Barbosa & Hunz. Desc. 1 Avifauna 

Capsicum canpylopodium Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Cestrum aff.sessiliflorum Schott ex Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Cestrum lanceolatum Miers. Desc. 1 Avifauna 

Cestrum capsulare Carvalho et Schnoor Peroba-D´Água 1 Madeira 

Cestrum stipulatum Vell. Desc. 1 Avifauna 

Cyphomandra calycina Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Solanum argentum Dunal Desc. 1 Med./Avif. 

Solanum cinnamomeum Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Solanum decorum Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Solanum granulosoleprosum Dunal Desc. 1 Avifauna 

Solanum inaequale Vell. Peloteira 1 Medicinal 

Solanum leucodendron Sendtn. Desc. 1 Avifauna 

Solanum swartzianum Roem. Desc. 1 Avifauna 

SYMPLOCACEAE 

Symplocos celastrina Mart. Desc. 1 Avifauna 

Symplocos crenata (Vell.) Mattos. Desc. 1 Avifauna 

Symplocos corymboclados Brand. Desc. 2 Avifauna 

Symplocos nitidiflora Brand.  Desc. 1 Avifauna 

Symplocos variabilis Mart. Desc. 1 Avifauna 

THEACEAE 

Gordonia fruticosa (Schrad.) H.Keng Santa-Rita 1 Outros 

Gordonia semiserrata (Cambess) H. Kehg. Desc. 3 Outros 

THYMELIACEAE 

Daphnopsis fascicullata Meisn. Embira 4 Outros 

Daphnopsis martii Meisn. Desc. 1 Outros 

Daphnopsis utilis Meisn. Desc. 1 Outros 

TILIACEAE 

Luehea grandiflora  Mart. et Zucc Açoita-Cavalo 1 Mad/Orn. 

Luehea sp. Açoita-Cavalo 1 Ornamental 

ULMACEAE 

Trema micrantha (L.) Blume Candiuba 1 Avifauna 
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Família/espécie Nome Comum autor 
uso 

potencial 

VERBENACEAE 

Aegiphila fluminensis Vell.  Tamangueira 1 Avifauna 

Aegiphila obducta Vell. Tamangueira 1 Avifauna 

Aegiphila sellowiana Cham. Molulo 1 Avifauna 

VOCHYSYACEAE 

Qualea jundiay Warm. Pau-Terra 4 Madeira 

Vochysia dasyantha Warm. Muricí 1 Madeira 

Vochysia glazioviana Warm.  Muricí-Rosa 1 Madeira 

Vochysia magnifica Warm. Pau-De-Vinho 1 Madeira 

Vovhysia oppugnata (Vell.) Warm. Canela-Muricí 4 Madeira 

Vochysia rectiflora Warm. Canela-Ruiva 4 Madeira 

Vochysia saldanhana Warm. Muricí 1 Madeira 

Vochysia schwackeana Warm. Caneal-Santa 1 Madeira 

Vochysia spathulata Warm. Caneal-Sangue 1 Madeira 

Vochysia tucanorum Warm. Pau-De-Tucano 1 Madeira 

WINTERACEAE 

Drymis winteri J.R.Forst. & G.Forst. Casca-D´Anta 1 Medicinal 

 (1=Guedes-Bruni, 1997; 2=Bohrer, 1998; 3=Siqueira, 1985 a 1992. **Coleta nova; 4 = Torres, 2006; Desc. = espécies não 
conhecidas vulgarmente) 

Todas as fotos do item 4.2.1- foram produzidas pela equipe da Magma. 

4.2.2 - Característica faunística do Parque 

4.2.2.1 - Avifauna 

A região central do Estado do Rio de Janeiro, onde se situa o PETP, é uma área de relevante 

importância para a avifauna regional não somente por ser uma das mais extensas áreas de 

Floresta Atlântica do Estado, mas também por ser uma zona de contato entre duas 

importantes sub-regiões avifaunística da Floresta Atlântica – Serra do Mar (ao sul) e Corredor 

Central da Floresta Atlântica (ao norte). Nessa região encontram-se os limites meridional e 

setentrional da distribuição de várias espécies de aves restritas às matas costeiras do leste do 

Brasil. (Vide mapa 1). Como exemplos de espécies que têm na região seu limite meridional 

de distribuição podemos citar diversas espécies que se distribuem desde as florestas do sul 

da Bahia, como Pyrrhura cruentata e Tangara brasiliensis, ou desde a Amazônia, como 

Chlorestes notatus, Thamnomanes caesius, Myiarchus tuberculifer, Mionectes oleagineus e 

Hemithraupis flavicollis, enquanto espécies com seu limite setentrional na região, temos, por 

exemplo, Myrmotherula unicolor, Attila phoenicurus e Euphonia chalybea. Merece destaque o 
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caso do surucuá Trogon surrucura, que se distribui da Bahia ao nordeste da Argentina, com 

duas raças de colorido ventral distinto, uma de barriga amarela (Trogon surrucura aurantius), 

ao norte, e a outra de barriga vermelha (Trogon surrucura surrucura), ao sul. Segundo Sick 

(1997), há uma área de transição entre ambas as raças na região central do Estado do Rio de 

Janeiro (por exemplo, Nova Friburgo), onde se localiza o PETP, embora a forma de barriga 

amarela seja largamente predominante na região.         

O presente estudo tem como objetivo básico apresentar um inventário das espécies de aves 

presentes na região do Parque, o que dará subsídios para a implementação de uma política 

voltada para a conservação dos recursos naturais dessa importante unidade de conservação 

da Floresta Atlântica do leste do Brasil. 

 
Figura 4-98: Mapa 1 - Limites meridional e setentrional da distribuição de várias espécies de  

aves restritas às matas costeiras do leste do Brasil. 
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4.2.2.1.1 - Método de inventário utilizado para a avifauna 

O estudo das aves em cada região visitada foi realizado em diversas sessões de visitas ao 

campo, com duração (cada sessão) de uma manhã ou tarde. As sessões matinais iniciaram-

se por volta das 05h e estenderam-se até por volta das 12h, enquanto as sessões vespertinas 

iniciaram-se por volta das 14h e terminaram entre 18h e 18h30min. Eventualmente foram 

feitas visitas noturnas, com o intuito de registrar aves noturnas (corujas, bacuraus e urutaus). 

Os registros ornitológicos foram feitos em trilhas que eram percorridas calmamente, visando a 

observação das aves através de binóculos Bausch & Lomb 10x40 e 8x36. Eventualmente 

foram realizadas gravações em fitas cassette de vocalizações não identificadas. As gravações 

foram feitas com um gravador ITT Studio Record 65, com microfone AKG D 1000E.  

Para facilitar a visualização e posterior identificação de algumas aves não observadas, e cuja 

vocalização não era conhecida, foi realizado a técnica do playback. Essa técnica consiste em 

reproduzir a vocalização, logo após ter sido gravada, com intuito de atrair a ave que se 

aproxima da fonte sonora estimulada pela voz gravada. Dessa forma é possível visualizar e 

identificar a espécie. Em algumas ocasiões não foi possível atrair e identificar a ave, sendo a 

gravação utilizada posteriormente para comparação com gravações do Arquivo Sonoro Elias 

Coelho (ASEC), do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), visando sua identificação.    

Foi preferido o método de estudo da avifauna sem a utilização de técnicas envolvendo 

capturas de aves (armadilhas e redes ornitológicas) devido à comprovada eficácia do método 

de registros visuais e auditivos, principalmente com a realização adicional de gravações de 

vocalizações. Dentre as 182 espécies de aves registradas durante um estudo da avifauna da 

encosta baixa florestada do entorno do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Mallet-

Rodrigues & Noronha 2003), somente 4% das espécies  foram registradas apenas através de 

capturas com redes ornitológicas.  

Em cada sessão (manhã ou tarde) de trabalho de campo foi visitada uma localidade, onde foi 

feito um inventário das aves encontradas. Assim foi possível estabelecer um critério de 

frequência de registro para cada espécie e em cada região visitada do PETP. Foram criadas 

quatro categorias de frequência de registro: 

• Espécie muito comum - registrada em mais de 80% das visitas (sessões) de trabalho de 

campo; 

• Espécie comum - registrada entre 50 e 80% das visitas;  

• Espécie incomum - registrada entre 10 e 50% das visitas;  

• Espécie rara - registrada em menos de 10% das visitas. 
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Para o reconhecimento das espécies ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro, foi 

adotado Alves et al. (2000), enquanto as espécies endêmicas da Floresta Atlântica são 

baseadas em Parker et al. (1996). 

A nomenclatura científica e a sequência taxonômica das espécies seguem CBRO (2006). 

4.2.2.1.2 - Descrição dos habitats 

Para a determinação dos habitats de cada espécie de ave registrada no PETP, usando-se, 

como base bibliográfica, Eiten (1983), foram estabelecidas oito categorias de ambientes: 

Floresta de Baixada; Floresta Submontana; Floresta Montana; Floresta Secundária; Capoeira, 

Jardim e Pomar; Pasto e Campo Arbustivo; Campo de Altitude e, finalmente, Brejo. 

Denomina-se aqui floresta de baixada toda floresta primária localizada em altitudes de até 200 

metros. A vegetação é exuberante, apresentando árvores de grande porte e sub-bosque 

pouco denso. 

Floresta submontana é aquela localizada em altitudes entre 200 e 800 metros, apresentando 

características de transição entre a Floresta de Baixada e a Floresta Montana. 

A Floresta Montana situa-se em altitudes entre 800 e 1.700 metros. A vegetação é 

exuberante, com um sub-bosque denso, muitas epífitas e lianas e árvores com até 40 metros 

de altura (Figura 4-99 e Figura 4-100). 

 
Foto F. Mallet 

Figura 4-99: Floresta Montana em encosta da Serra de Macaé de Cima, 
 município de Nova Friburgo. 
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Figura 4-100: Floresta Montana em Macaé de Cima (esquerda) e Floresta  
Secundária na região do alto rio Cascatinha, município de Nova Friburgo (direita). 

Floresta secundária é aquela em avançado estágio de sucessão ecológica, com muitos 

representantes florísticos exóticos (jaqueiras, mangueiras, bananeiras). Sofre forte influência 

humana, tanto na composição florística quanto na presença de transeuntes (Figura 4-100 

acima).   

A quinta categoria, formada por capoeiras (Figura 4-101), jardins e plantações, apresenta 

uma fisionomia mais baixa e aberta que a floresta secundária. Encontra-se em estágio mais 

inicial de sucessão ecológica. Inclui ambientes artificiais criados pelo homem como jardins, 

pomares e plantações.  

Pasto e campo arbustivo é todo ambiente aberto, onde predomina vegetação rasteira, 

podendo existir alguns arbustos e árvores esparsos pela área. Geralmente associado à 

criação de bovinos e equinos (Figura 4-102). 

Campo de altitude, também denominado campo rupestre devido aos inúmeros afloramentos 

rochosos, caracteriza-se por sua localização em solos rasos, em altitudes acima de 1.800 

metros. Predomina vegetação rasteira e pequenos arbustos, adaptados à forte insolação e 

ventos e às baixas temperaturas. 

Os brejos são ambientes isoladas, com a maior parte de sua superfície coberta por água 

parada. Apresentam considerável vegetação adaptada às condições de alagamento. 
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Foto F. Mallet 

Figura 4-101: Capoeira na Reserva Ecológica Guapiaçú (REGUA),  
vizinha ao Parque Estadual dos Três Picos. 

 
Foto F. Mallet 

Figura 4-102: Área de pastagem situada na Fazenda  
Campestre, município de Nova Friburgo. 

4.2.2.1.3 - Regiões de estudo 

O estudo das aves do PETP foi realizado em 39 localidades concentradas em oito regiões 

conforme Mapa 2 a seguir.  
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• Região I – Macaé de Cima, distrito de Muri, município de Nova Friburgo; 

• Região II – Alto rio Guapiaçú, município de Cachoeiras de Macacu; 

• Região III – Área de Proteção Ambiental do Jacarandá e adjacências, município de 

Teresópolis;  

• Região IV – Região entre os Três Picos de Salinas e o Pico da Caledônia, mnicípio de 

Nova Friburgo; 

• Região V – Vale do alto rio Macacu, mnicípio de Cachoeiras de Macacu; 

• Região VI – Imediações das serras do Taquaruçu e Pirineus, município de Silva Jardim; 

• Região VII – Vale do rio dos Frades, município de Teresópolis e 

• Região VIII – Região entre o vale dos rios Iconha e Soberbo, município de Guapimirim, e a 

Serra do Estreito, município de Cachoeiras de Macacu. 

 

Figura 4-103: Mapa 2 - Localização das áreas visitadas para elaboração do inventário. 

A Região I (Macaé de Cima) foi visitada no período de 13 a 17 de novembro de 2005, 

totalizando 32 horas de trabalho de campo. Uma visita adicional foi feita em 28 de março de 

2006, acrescentando 7 horas de trabalho de campo. A região localiza-se na parte leste do 

PETP e situa-se em altitude entre 940 e 1.300 metros. Apresenta a maior parte de sua área 

coberta por floresta montana primária, com vários trechos de floresta secundária, onde 
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predominam espécies de Pinus. A ocupação humana na região está presente no grande 

número de sítios, pousadas e hotéis que recebem um considerável contingente de visitantes, 

especialmente nos períodos de férias e feriados. 

Foram visitadas seis localidades na Região I: 

1) Imediações do Hotel São João (22o 22´ S, 42o 28´ W) – Localizada na Zona de 

Amortecimento do PETP. Área com considerável ocupação humana, com pousadas, sítios 

e pequenas casas, mas bastante arborizado e muitos jardins. Floresta secundária em 

estágio avançado, com muito Pinus, nas partes de maior declividade. Altitude média de 

960 metros. 

2) Trilha na encosta atrás do Hotel São João (22o 22´ S, 42o 28´ W) – Localizada na 

Zona de Amortecimento do PETP. Floresta secundária em estágio avançado, com muitos 

pinheiros (Pinus sp.). Altitude entre 950 e 1.000 metros. 

3) Estrada de terra acompanhando o Córrego Frísia (22o 22´ S, 42o 30´ W) – Localizada 

na Zona de Amortecimento do PETP. Área com floresta secundária e pastos nos locais 

mais acessíveis (950 metros) e floresta montana primária nas partes mais altas (entre 

1.000 e 1.270 metros). 

4) Trilha Macaé de Cima - Teodoro de Oliveira (22o 23´ S, 42o 31´ W) – Floresta 

secundária nos locais mais acessíveis e floresta montana primária nas partes mais altas e 

na trilha que vai para  Teodoro de Oliveira. A altitude varia de 950 a 1300 metros. 

5) “Sítio do Senhor David Muller” (22o 24´ S, 42o 29´ W) – Área de floresta montana 

primária bem preservada em altitude entre 950 e 1.230 metros. 

6) Região do rio das Flores, até a represa para geração de eletricidade (22o 24´ S, 42o 

29´ W) – Localizada na Zona de Amortecimento do PETP em altitude média de 950 

metros. Apresenta floresta secundária nos locais menos acessíveis, capoeiras e pequenos 

pastos. Existem alguns sítios ocupados na área, inclusive com tanques para a criação de 

trutas. rio das Flores com algum lançamento de dejetos. 

A Região II (alto rio Guapiaçú) foi visitada no período de 26 a 30 de dezembro de 2005, 

totalizando 38,5 horas de trabalho de campo (Vide Figura 4-104) Localiza-se na parte sul do 

PETP e situa-se em altitude entre 30 e 800 metros. A região é coberta por pastos (com 

criação de gado bovino) e floresta secundária nas partes mais baixas, que correspondem a 

Zona de Amortecimento do PETP, e floresta submontana primária nas áreas mais elevadas.  

Foram visitadas sete localidades na Região II.   
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Foto F. Mallet 

Figura 4-104: Serra ao norte do alto rio Guapiaçú (com o morro Focinho de  
Porco à direita), na região centro-sul do Parque Estadual dos Três Picos.  

7) Área residencial e de fazendas entre os bairros Guapiaçú e Santo Amaro (22o 26´ S, 

42o 45´ W) – Localizada na Zona de Amortecimento do PETP. Predominam áreas 

construídas, pastos e algumas plantações (milho, inhame). Altitude de 40 metros. 

8) Trilha principal na Reserva Ecológica Guapiaçú (REGUA) (22o 25´ S, 42o 44´ W) – 

Posicionada no sentido norte-sul, a trilha percorre áreas de capoeira, Floresta Secundária 

e, já na área do PETP, floresta submontana bem preservada. A REGUA é uma reserva 

ecológica com 3.000 hectares, administrada por uma ONG local. A altitude varia de 70 a 

250 m. 

9) Trilha a direita da entrada da Fazenda Santo Antônio até seus limites com a Fazenda 

Campestre (22o 23´ S, 42o 42´ W) – Inicia-se na Zona de Amortecimento do PETP e 

segue, no sentido norte-sul, pelo vale do rio Santo Amaro até a Fazenda Campestre, na 

vertente norte da Serra do Mar, município de Nova Friburgo. Atravessa áreas de capoeira 

e floresta secundária nas partes mais baixas e floresta submontana e montana nas partes 

mais elevadas. Altitude entre 380 e 700 metros (Vide Figura 4-105) 
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Foto F. Mallet 

Figura 4-105: Vista da região central do Parque Estadual dos Três Picos  
(vertente norte da Serra do Subaio à direita). 

10) Trilha acompanhando o rio Mariquita, na Fazenda São Miguel (22o 25´ S, 42o 42´ W) 

–  Área de floresta secundária e, nas partes mais elevadas, floresta submontana. A 

altitude varia de 100 a 300 metros. 

11) Trilha a esquerda do início da trilha principal da REGUA (22o 25´ S, 42o 44´ W) –  

Inicia-se na REGUA, indo em direção ao PETP. Atravessa área de capoeira, floresta 

secundária e, nos limites do PETP, floresta submontana. Altitude entre 70 e 250 metros. 

12) Área alagada na REGUA (22o 25´ S, 42o 44´ W) – Área de baixada, com pastagens e 

alagados (lagos e brejos). Altitude de aproximadamente 65 metros. 

13) Trilha a direita da trilha principal da REGUA (22o 25´ S, 42o 44´ W) – Inicia-se no 

meio da trilha principal da REGUA. Área de floresta secundária em estágio bem 

avançado. A altitude varia entre 70 e 250 metros. 

A Região III (APA do Jacarandá e adjacências) foi visitada no período de 16 a 19 de janeiro 

de 2006, totalizando 17 horas de trabalho de campo. Localiza-se na parte oeste do PETP e 

situa-se em altitude entre 400 e 1.400 metros. A maior parte de sua área apresenta-se coberta 

por floresta secundária, com floresta montana primária nas áreas mais elevadas e de acesso 

difícil. A região encontra-se próximo da periferia da cidade de Teresópolis, apresentando uma 

intensa ocupação humana, especialmente com favelas e bairros populares em expansão para 

as encostas florestadas. 
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Foram visitadas três localidades na Região III. 

14) Área de Proteção Ambiental (APA) do Jacarandá (22o 26´ S, 42o 55´ W) – Localiza-se 

no interior do PETP. Possui considerável ocupação humana nas redondezas. A área é 

coberta por floresta secundária em estágio avançado. A altitude varia de 800 a 1.400 

metros. 

15) Vale da Revolta (22o 26´ S, 42o 56´ W) – Localizado nos limites do PETP, apresenta 

também considerável ocupação humana, predominando sítios e pequenas fazendas, com 

pequena criação de bovinos e equinos e plantações (principalmente tomate). Existe 

floresta secundária no entorno do vale, com floresta montana primária nas áreas mais 

elevadas. Altitude média de 1.030 metros. 

16) Região do Clube Sayonara (22o 26´ S, 42o 53´ W) – Área de floresta secundária e, 

nas regiões mais elevadas, floresta montana primária, localizada dentro dos limites do 

PETP, na vertente norte da Serra do Subaio, apresenta alguns sítios ao longo do rio da 

Varginha. O Clube Sayonara persiste como uma construção abandonada ao lado de uma 

bela paisagem representada por cachoeira formada pelo represamento do rio da 

Varginha. Altitude média de 900 metros. 

 
Foto F. Mallet 

Figura 4-106: Três Picos e Capacete em vista da região de Salinas,  
município de Nova Friburgo.  
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A Região IV (entre os Três Picos de Salinas e o Pico da Caledônia) foi visitada no período de 

20 a 24 de fevereiro de 2006, totalizando 26,5 horas de trabalho de campo. Localiza-se na 

parte norte do PETP e situa-se em altitude entre 1.000 e 2.219 metros. A parte mais 

preservada da região, dentro dos limites do PETP, localiza-se entre os Três Picos de Salinas 

e a Fazenda Campestre e a região do Pico da Caledônia, passando pela Serra da Boa Vista. 

A região é coberta por floresta montana primária bem preservada, com algumas poucas 

localidades com vegetação secundária. Todo o entorno do parque (regiões de Salinas e São 

Lourenço) apresenta-se intensamente ocupada por atividades agrícolas (pecuária e, 

principalmente, cultivo de legumes e verduras). 

Foram visitadas sete localidades na Região IV.  

17) Região entre o Vale dos Deuses e o Pico Caixa de Fósforo, na descida para o Vale 

dos Frades (22o 19´ S, 42o 43´ W) – Localiza-se na divisa montanhosa dos municípios de 

Teresópolis e Nova Friburgo, dentro dos limites do PETP. Localidade bastante conhecida 

e apreciada pelos montanhistas pela imponência de suas montanhas, pelas 

oportunidades de escalada em rocha nua e caminhadas entre seus imponentes picos, 

como os Três Picos (2.262, 2.285 e 2.316 metros, respectivamente) e o Capacete (2.100 

metros) (Figura 4-107), além da Caixa de Fósforo (1.603 metros). A área é coberta por 

floresta montana, com árvores de estatura média, e trechos de pasto dispersos, com a 

presença de gado bovino. A altitude média varia de 1.550 a 1.750 metros. 

18) Fazenda Campestre (Área I – entre 22o 22´ 48´´S, 42o 40´ 59´´W e 22o 22´ 30´´S, 42o 

41´ 13´´W) – A parte baixa da fazenda (pastos e lavouras) encontra-se fora do PETP, 

mas as encostas florestadas (a sudoeste) situam-se dentro dos limites do parque. A 

localidade possui uma excelente reserva de floresta montana bem preservada. Altitude 

média entre 1.050 e 1.100 metros. 

19) Fazenda Campestre (Área II – entre 22o 22´ 30´´S, 42o 41´ 13´´W e 22o 22´ 57´S, 42o 

41´ 37´´W) – Localidade mais no interior do PETP apresenta-se coberta por bem 

preservada floresta montana. Altitude média entre 1.050 e 1.200 metros. 

20) Mariana (22o 20´ S, 42o 41´ W) – Localizada na borda do PETP, a área é bastante 

alterada pela presença de casas e sítios. Predominam os pastos e capoeiras. Apenas 

nas áreas mais elevadas encontram-se florestas secundária e montana. A altitude média 

de 1.300 metros. 

21) Caminho São Lourenço – Cascatinha (22o 20´ S, 42o 36´ W) – Localidade no extremo 

nordeste do PETP, situa-se na face noroeste do maciço do Pico da Caledônia. A área é 

bem preservada na subida, partindo de São Lourenço, com exuberante floresta montana. 

Na descida, próximo da Cascatinha, predominam floresta secundária, capoeira e trechos 

de pasto abandonado. A altitude média entre 1.250 e 1.550 metros. 
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22) Base leste do Pico Cabeça do Dragão (22o 19´ S, 42o 43´ W) – Localidade dentro 

dos limites do PETP. Área com extensa cobertura secundária, onde predomina a 

samambaia-de-tapera (Pteridium aquilinum) e alguns arbustos. Na encosta mais íngreme 

existe floresta montana bem preservada, enquanto nas partes mais baixas predominam 

pastagens. Altitude entre 1.500 e 20.39 metros. 

23) Pico da Caledônia (22o 21´ S, 42o 35´ W) – Área de campos de altitude e floresta 

montana com árvores de porte relativamente baixo. Localiza-se dentro dos limites do 

PETP e é um ponto estratégico para a emissão de ondas de rádio e celular, através de 

sete grandes antenas de 50 metros de altura. Existem dois picos – sul e norte. O pico 

mais alto é o norte com 2.219 metros, enquanto o pico sul é pouco mais baixo, com 

2.213 metros. A área visitada situa-se entre 2.000 e 2.219 metros. 

A Região V (vale do alto rio Macacu) foi visitada nos dias 26 e 27 de março de 2006, 

totalizando 9 horas de trabalho de campo. Localizada na porção leste do PETP, compreende 

o vale do alto rio Macacu. As localidades visitadas situam-se entre 400 e 700 metros de 

altitude. A maior parte da região, cortada pela estrada RJ-116, é coberta por exuberante e 

bem preservada floresta primária submontana e montana. A ocupação humana na região é 

pouco significativa e concentra-se na parte mais baixa do vale, na cidade de Cachoeiras de 

Macacu e imediações. 

Foram visitadas três localidades na Região V.  

24) Região do Jequitibá (22º 24´ S, 42º 36´ W) – Localiza-se pouco acima da cidade de 

Cachoeiras de Macacu. Abriga a sede do PETP. O nome da localidade deriva da 

presença de um centenário jequitibá (Cariniana sp., Lecythidaceae) localizado próximo à 

sede do parque. A área é coberta por bem preservada floresta submontana, apesar de 

existirem algumas residências na localidade. A altitude varia de 400 a 500 metros. 

25) Trilha da barragem da CEDAE no rio Macacu, próximo ao Córrego Grande (22º 23´ 

S, 42º 35´ W) – Localidade cortada pelo rio Macacu, onde há uma barragem. Floresta 

submontana primária bem preservada nas partes mais elevadas, mas floresta secundária 

e capoeiras nas áreas mais baixas. Existem algumas poucas habitações humanas. 

Altitudes entre 500 e 600 metros. 

26) Trilha da barragem no rio Macacu (Posto do Pena), próximo à confluência com o rio 

Jacutinga (22º 23´ S, 42º 34´ W) – Localizada um pouco acima da localidade anterior, a 

região é coberta por bem preservada floresta submontana primária. Trata-se de um sítio 

com importância histórica apresentando um pequeno trecho, mal conservado, de um 

caminho de pedras do período imperial. Altitudes entre 550 e 700 metros. 
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A Região VI (imediações das serras do Taquaruçu e Pirineus) foi visitada no período de 30 de 

abril a 02 de maio de 2006, totalizando 11 horas de trabalho de campo. A região localiza-se 

na área de entorno do PETP, próximo ao extremo sudeste do parque, situando-se em 

altitudes entre 100 e 1.600 metros. A maior parte da região é coberta por pastagens, 

capoeiras e floresta secundária. A ocupação humana é dispersa em diversas propriedades de 

médio e grande porte, com alguma criação de gado bovino e plantações não muito extensas. 

Foram visitadas duas localidades na Região VI.  

27) Sertão de Bananeiras (22o 27´ S, 42o 26´ W) – Localizada na Zona de Amortecimento 

do PETP. Área com alguns sítios e pequenas fazendas. Capoeiras e fragmentos de 

floresta secundária são encontrados nas encostas e pastagens nas áreas mais baixas. 

Altitudes entre 150 e 400 metros. A Serra do Taquaruçu, no interior do PETP, apresenta 

uma cobertura de floresta submontana de boa qualidade, mas de difícil acesso. 

28) Fazenda Biovert (22o 28´ S, 42o 30´ W) – Localizada, em sua área mais baixa, na 

Zona de Amortecimento do PETP, possui uma boa reserva de floresta submontana na 

encosta da Serra dos Pirineus (Figura 4-107), dentro dos limites do parque. As áreas 

visitadas apresentam altitudes entre 100 e 300 metros. 

 
Figura 4-107: Serra dos Pirineus, município de Silva Jardim, no extremo sudeste do  

Parque Estadual dos Três Picos. 

A Região VII (vale do rio dos Frades) foi visitada apenas no dia 26 de junho de 2006, 

totalizando 05 horas de trabalho de campo. Localizada na porção norte do PETP, situa-se em 
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faixa altitudinal entre 1.000 e 1.300 metros. A região encontra-se na Zona de Amortecimento 

do PETP e predominam em sua paisagem os pastos, capoeiras e fragmentos de floresta 

secundária.  

Foram visitadas quatro localidades na Região VII. 

29) Área da cachoeira do rio dos Frades (22o 20´ S, 42o 47´ W) – Localidade bastante 

visitada por turistas, devido à beleza da cachoeira. Predominam pastos e trechos de 

floresta secundária. Altitude de 1.000 metros. 

30) Alto rio dos Frades (22o 20´ S, 42o 45´ W) – Localidade próxima dos limites do PETP, 

na Fazenda Itatyba. Pastos, capoeiras e florestas secundárias caracterizam a paisagem 

da região. Altitude média de 1.220 metros.  

31) Médio rio das Antas (22o 20´ S, 42o 48´ W) –  Vale formado pelo rio das Antas, 

afluente do rio dos Frades, na Zona de Amortecimento do PETP. Localidade onde 

predominam áreas de pastagem e capoeiras. Altitude entre 1.100 e 1.150 metros.  

32) Região do Córrego Buraco do Ouro (22o 21´ S, 42o 49´ W) –  Área de capoeiras, 

pastos e floresta secundária nas partes mais elevadas. A altitude varia de 1.200 a 1.250 

metros. 

A Região VIII (entre o vale dos rios Iconha e Soberbo e a Serra do Estreito) foi visitada no 

período de 11 a 14 de agosto de 2006, totalizando 26 horas de trabalho de campo. Localiza-

se na parte sudoeste do PETP e situa-se em altitude entre 15 e 1.000 metros. A presença 

humana na região do entorno do parque é considerável no vale dos rios Iconha e Soberbo e 

na Serra da Caneca Fina, Município de Guapimirim. A vegetação predominante é a floresta 

submontana, encontrada nas áreas mais elevadas e no interior da Estação Ecológica do 

Paraíso. Florestas secundárias, capoeiras e pastagens são encontradas nas áreas mais 

habitadas nas imediações do PETP. 

Foram visitadas sete localidades na Região VIII.  

33) Vale dos altos rios Iconha e Soberbo (22o 28´ S, 42o 59´ W) – Localizada no extremo 

sudoeste do PETP, a área é bastante ocupada por casas, sítios e capoeiras. Apenas nas 

áreas mais elevadas encontram-se florestas secundária e submontana. A altitude varia 

de 350 a 1.150 metros. 

34) Serra da Caneca Fina (22o 28´ S, 42o 56´ W) – Área ocupada por casas e sítios nas 

partes mais baixas (fora dos limites do PETP), onde predominam capoeiras e florestas 

sub-montanas bem preservadas nas áreas mais elevadas (dentro dos limites do PETP). 

Altitude entre 200 e 600 metros. 
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35) Caminho do Ouro (22o 30´ S, 42o 56´ W) – Localidade fronteiriça ao PETP. 

Apresenta-se coberta por capoeira (com muitas bananeiras), e algumas residências, e 

floresta secundária nas áreas mais elevadas. Altitude média de 250 metros. 

36) Estação Ecológica Estadual de Paraíso (22o 29´ S, 42o 54´ W) – Vizinha ao PETP, 

ocupa cerca de 5.000 hectares cobertos, em sua maior parte, por exuberante floresta 

submontana, muito bem preservada. As altitudes variam de 60 a 1.350 metros. No 

interior da Estação Ecológica encontra-se o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, 

entidade voltada para o estudo dos primatas brasileiros, com o objetivo principal de 

promover a conservação das espécies de macacos ameaçados de extinção. 

37) Serra Queimada (22o 28´ S, 42o 51´ W) – Localizada na borda do PETP, a área é 

coberta por capoeiras e florestas secundárias nas partes mais acessíveis e floresta 

submontana nas partes mais elevadas. São frequentes casas e sítios nas imediações da 

serra e pastagens na baixada adjacente ao PETP. A altitude varia de 15 a 150 metros. 

38) Areal (22o 27´ S, 42o 50´ W) – Região na Zona de Entorno do PETP, onde 

predominam pastagens, nas áreas de baixada, e capoeiras e florestas secundárias, nas 

partes mais elevadas, situadas nas vizinhanças do parque. A presença humana se faz 

pela ocorrência de habitações dispersas e sítios. A altitude varia de 15 a 200 metros. 

39) Sopé da Serra do Estreito (22o 25´ S, 42o 48´ W) – Localidade limítrofe ao PETP, 

coberta por relativamente bem conservada floresta submontana nas áreas menos 

acessíveis. Altitude média de 150 metros. 

As coordenadas geográficas e as altitudes aproximadas das localidades visitadas foram 

obtidas com um Sistema de Posicionamento Geográfico portátil Garmin GPS 12.  

4.2.2.1.4 - Número de espécies e frequência de registros 

Após dez meses de estudo (172 horas de trabalhos de campo), em 39 localidades, foram 

registradas 301 espécies de aves no Parque Estadual dos Três Picos, pertencentes a 58 

famílias, como pode ser visto no Apêndice do final do relatório. Esse número de espécies 

pode ser elevado a mais de 370, através do acréscimo de 74 espécies não registradas 

durante o período de estudo, mas de conhecida ocorrência na região do PETP (e adjacências) 

através da existência de espécimes de museu coletados antes da criação do Parque ou 

registros publicados (Quadro 4-6).  
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Quadro 4-6 - Espécies não registradas durante o presente estudo, mas de conhecida ocorrência  
na região do Parque Estadual dos Três Picos. Fonte do registro: Espécimes de museu provenientes 

da região (M) e registros publicados (P). 

Espécies não registradas 

Dendrocygna viduata  P Streptoprocne biscutata  M, P Tijuca condita  P 

Tachybaptus dominicus  M Phaethornis squalidus  M, P Calyptura cristata  P 

Butorides striata   M, P Colibri serrirostris  M, P Iodopleura pipra  P 

Leptodon cayanensis  M, P Anthracothorax nigricollis  M Pachyramphus viridis  M 

Chondrohierax uncinatus  M, P Hylocharis cyanus  M, P Hylophilus amaurocephalus  M, P 

Harpagus diodon  M, P Amazilia versicolor  M, P Hylophilus thoracicus  M, P 

Ictinia plumbea  M Ramphastos dicolorus  M, P Thryothorus genibarbis  M, P 

Accipiter superciliosus  M Colaptes melanochloros  M, P Orchesticus abeillei  M, P 

Geranospiza caerulescens  M Scytalopus indigoticus  M, P Cissopis leverianus  M, P 

Gallinago paraguaiae  M, P Chamaeza campanisona  M, P Thlypopsis sordida  M, P 

Gallinago undulata  M, P Dendrocolaptes platyrostris  M, 
P 

Tangara brasiliensis  M, P 

Claravis pretiosa  M, P Leptasthenura setaria   P Tangara cyanoventris  M, P 

Claravis godefrida  M, P Anabacerthia amaurotis  M, P Dacnis nigripes  M, P 

Leptotila verreauxi  M, P Hemitriccus furcatus   P Sporophila frontalis  M, P 

Touit melanonotus  M, P Phyllomyias virescens  M, P Sporophila falcirostris  P 

Touit surdus  M, P Serpophaga nigricans  M Sporophila nigricollis  M, P 

Triclaria malachitacea  P Capsiempis flaveola  M, P Sporophila leucoptera  M 

Megascops atricapilla  P Phylloscartes difficilis  M, P Amaurospiza moesta  M, P 

Strix virgata  M Rhynchocyclus olivaceus  M Tiaris fuliginosus  P 

Glaucidium minutissimum  M Tolmomyias flaviventris  M, P Arremon semitorquatus  M, P 

Asio stygius  P Cnemotriccus fuscatus  M, P Saltator maxillosus  M, P 

Nyctiphrynus ocellatus  M, P Contopus cinereus  M Cyanocompsa brissoni  M, P 

Caprimulgus rufus  P Satrapa icterophrys  M, P Euphonia chalybea  M, P 

Caprimulgus longirostris  M, P Xolmis cinereus  M Chlorophonia cyanea  M, P 

Macropsalis forcipata  M, P Sirystes sibilator  M, P  
 

Apesar do significativo número de espécies registradas no PETP, até o último dia de trabalho 

de campo foram registradas espécies que ainda não tinham sido encontradas durante os 

vários meses de trabalho, embora o acréscimo de novas espécies fosse bastante reduzido, 

como demonstra a Figura 4-108. 
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Figura 4-108: Número de espécies de aves registradas pela primeira vez durante o inventário da avifauna 
do Parque Estadual dos Três Picos em cada sessão (manhã ou tarde) de visita ao campo. Os números no 

meio do gráfico representam as oito regiões visitadas. (Gráfico de F. Mallet). 

Em todas as regiões visitadas predominaram as espécies consideradas incomuns e raras 

(Quadro 4-7). Considerando apenas as espécies registradas em menos de 10% das visitas 

de uma única região, um total de 62 espécies (20,5% das espécies encontradas no PETP) 

seriam consideradas realmente raras no Parque, ainda que muitas dessas espécies sejam 

bastante comuns em áreas vizinhas ao PETP, ou em áreas com razoável ocupação humana 

dentro do Parque, como o pombo-doméstico (Columba livia), o beija-flor-tesoura (Eupetomena 

macroura) e o pardal (Passer domesticus). 

Dentre as 62 espécies consideradas realmente raras, apenas 13 (21%) são endêmicas da 

Mata Atlântica, sendo a maioria de ambientes de capoeira baixa e abertos, como pastagens, 

ambientes pouco significativos dentro do PETP, mas predominantes no entorno. 

Em todas as regiões visitadas foi registrado grande número de espécies, variando entre 48 

espécies, na região do vale do rio dos Frades, município de Teresópolis (Região VII), e 169 

espécies, na região do alto rio Guapiaçú, município de Cachoeiras de Macacu (Região II). 
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Quadro 4-7 -  Proporção das categorias de frequência de registro das espécies encontradas em cada uma 
das regiões visitadas durante o estudo das aves do Parque Estadual dos Três Picos.  

Frequência de 
registro 

Região  

I 

Região  

II 
Região 

III 
Região  

IV 

Região  

V 

Região  

VI 
Região 
VII 

Região 
VIII 

Espécies muito 
comuns 

15  

(10,4 %) 

1  

(0,6 %) 

4  

(3,5 %) 

0  

(0 %) 

7  

(8 %) 

0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

Espécies 
comuns 

27  

(18,8 %) 

47  

(28 %) 

16  

(14,5 
%) 

15  

(10,5 %) 

16  

(18 %) 

19  

(23,2 %) 

14  

(29 %) 

17  

(11 %) 

Espécies 
incomuns 

61  

(42,3 %) 

61  

(36,3 %) 

29  

(26 %) 

62  

(43 %) 

44  

(50 %) 

48  

(58,5 %) 

22  

(46 %) 

88  

(58 %) 

Espécies raras 
41  

(28,5 %) 

60  

(35,1 %) 

62  

(56 %) 

67  

(46,5 %) 

21  

(24 %) 

15  

(18,3 %) 

12  

(25 %) 

46 

(31 %) 

Total de 
espécies 

144 166 111 144 88 82 48 152 

 

4.2.2.1.5 - Habitats 

Apesar da parte significativa do PETP estar coberta por floresta primária, os habitats (ou 

ambientes) que apresentaram maior riqueza de espécies de aves foram as capoeiras 

(incluindo jardins e plantações), com 50,5% das espécies registradas no parque e as florestas 

secundárias, com 48,5% das espécies. Apenas nove espécies (3%) foram encontradas nos 

campos de altitude do PETP, situados geralmente acima de 1800-2.000 metros (Quadro 4-8).  

Quadro 4-8 - Número total de espécies e espécies endêmicas da região da Floresta Atlântica  
registradas em cada tipo de habitat no Parque Estadual dos Três Picos. 

Habitats 
Espécies registradas  

(% das espécies registradas no 
parque) 

Espécies endêmicas 

Floresta Submontana 64 (21,5 %) 34 (53 %) 

Floresta Montana 40 (13,5 %) 24 (60 %) 

Floresta Secundária 145 (48,5 %) 61 (42 %) 

Capoeira, jardim e plantação 152 (50,5 %) 38 (25 %) 

Pasto e Campo Arbustivo 46 (15,5 %) 01 (02 %) 

Campo de Altitude 09 (03 %) 04 (44,5 %) 

Brejo e Área alagada 19 (06,5 %) 01 (05 %) 
 

4.2.2.1.6 - Distribuição altitudinal 

Distribuindo-se as localidades visitadas para estudo ornitológico no PETP em sete faixas 

altitudinais, a maior riqueza de avifauna encontra-se nas regiões abaixo de 1.000 metros de 
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altitude. A proporção de espécies endêmicas da Floresta Atlântica não variou 

significativamente quanto à altitude, enquanto a de espécies consideradas provavelmente 

ameaçadas ou ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro revelou-se um pouco 

maior nas regiões abaixo de 1.000 metros de altitude (Quadro 4-9).  

Quadro 4-9 - Número total de espécies, de espécies endêmicas e de espécies provavelmente ameaçadas ou 
ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro, registradas em diferentes faixas altitudinais no Parque  

Estadual dos Três Picos 

Faixa altitudinal 
(metros) 

Número de 
espécies 

Espécies 
endêmicas 

Espécies provavelmente 
ameaçadas ou ameaçadas 

Abaixo de 300  184  42 (23 %) 2 (1 %) 

300 a 700  121 41 (34 %) 4 (3 %) 

700 a 1000  170 63 (37 %) 7 (4 %) 

1000 a 1300 124 34 (27,5 %) 2 (1,5 %) 

1300 a 1500  78 28 (36 %) 1 (1 %) 

1500 a 2000  33 10 (30 %) 1 (3 %) 

2000 a 2200 12 5 (41,5 %) 0 (0 %) 
 

4.2.2.1.7 - Endemismos da região da Floresta Atlântica 

O estudo da avifauna do PETP revelou a presença de 90 espécies de aves endêmicas da 

região da Floresta Atlântica, o que corresponde a 30% de endemismo, proporção que se 

mantém mesmo incluindo as 26 espécies endêmicas de ocorrência conhecida na região, mas 

não registradas durante o período de estudo.  

A porcentagem de espécies endêmicas por região visitada, em quase todas as regiões, foi 

superior a 20% de endemismo (Quadro 4-10). O número de espécies endêmicas registradas 

no PETP compreende, aproximadamente, 60% das espécies endêmicas da Floresta Atlântica 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 4-10 - Número de espécies endêmicas da Floresta Atlântica registrado em cada uma  
das regiões visitadas durante o estudo das aves do Parque Estadual dos Três Picos.  

Regiões 
Número de espécies 

endêmicas 
Porcentagem de 
endemismos 

Região I 52 36% 

Região II 40 24% 

Região III 44 39,5% 

Região IV 46 32% 

Região V 34 38,5% 

Região VI 19 23% 

Região VII 6 12,5% 

Região VIII 37 24,5% 

Total 90 30% 
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As espécies endêmicas foram encontradas em maior número em ambientes florestais, 

principalmente em áreas de floresta primária. Foi encontrada também uma significativa taxa 

de endemismo entre as espécies restritas aos campos de altitude do PETP. Vide tabela 3.  

Como citado anteriormente, a proporção de espécies endêmicas da Floresta Atlântica não 

apresentou significativa variação quanto à altitude (Quadro 4-9). 

4.2.2.1.8 - Espécies provavelmente ameaçadas ou ameaçadas de extinção 

Dentre as espécies de aves registradas no PETP durante o período de estudo, 24 (08%) são 

incluídas em alguma categoria de ameaça de extinção (Quadro 4-11). 

Quadro 4-11 - Espécies registradas no Parque Estadual dos Três Picos incluídas em alguma 
categoria de ameaça de extinção, segundo Alves et al. (2000) (para o Estado do Rio de Janeiro), 

BirdLife International (2000) (para o status de ameaça global) e a Lista da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (2003) (para o Brasil), com suas respectivas categorias. 

Espécies  Alves et al. (2000) 
BirdLife 

International (2000) 

Lista da Fauna 
Brasileira 

Ameaçada de 
Extinção (2003) 

Tinamus solitarius Em perigo Quase ameaçado Quase ameaçado 

Odontophorus capueira 
Provavelmente 
ameaçado 

Não ameaçado Não ameaçado 

Leucopternis lacernulatus  Vulnerável Vulnerável Vulnerável 

Leucopternis polionotus  
Provavelmente 
ameaçado 

Quase ameaçado Quase ameaçado 

Percnohierax leucorrhous Não ameaçado Não ameaçado Deficiente em dados 

Spizaetus tyrannus  
Provavelmente 
ameaçado 

Não ameaçado Quase ameaçado 

Pionopsitta pileata 
Provavelmente 
ameaçado 

Não ameaçado Não ameaçado 

Strix huhula (subs. 
albomarginata) 

Status desconhecido Não ameaçado Deficiente em dados 

Ramphodon naevius 
Provavelmente 
ameaçado 

Quase ameaçado Não ameaçado 

Piculus aurulentus Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Biatas nigropectus 
Provavelmente 
ameaçado 

Vulnerável Vulnerável 

Dysithamnus stictothorax Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Myrmotherula unicolor Não ameaçado Quase ameaçado Quase ameaçado 

Drymophila ochropyga Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Psilorhamphus guttatus Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Hemitriccus orbitatus Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Phylloscartes oustaleti Vulnerável Quase ameaçado Não ameaçado 

Phibalura flavirostris Provavelmente 
ameaçado 

Quase ameaçado Não ameaçado 
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Espécies  Alves et al. (2000) 
BirdLife 

International (2000) 

Lista da Fauna 
Brasileira 

Ameaçada de 
Extinção (2003) 

ameaçado 

Carpornis cucullata Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Procnias nudicollis 
Provavelmente 
ameaçado 

Vulnerável Não ameaçado 

Tijuca atra Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Laniisoma elegans 
Provavelmente 
ameaçado 

Quase ameaçado Quase ameaçado 

Thraupis cyanoptera Não ameaçado Quase ameaçado Não ameaçado 

Molothrus oryzivorus 
Provavelmente 
ameaçado 

Não ameaçado Não ameaçado 

 

Treze espécies são consideradas por Alves et al. (2000) como provavelmente ameaçadas 

(N=10) ou ameaçadas de extinção (N=3) no Estado do Rio de Janeiro. Das três espécies 

ameaçadas, duas (gavião-pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus e o papa-moscas-de-

olheiras Phylloscartes oustaleti) são incluídas na categoria Vulnerável, na qual se enquadram 

espécies que apresentam um elevado risco de extinção a médio prazo, e uma (macuco 

Tinamus solitarius) na categoria Em perigo, onde se enquadram espécies que apresentam um 

risco maior de extinção em futuro próximo. Dentre as 74 espécies não registradas durante o 

período de estudo, mas de ocorrência conhecida na região, 10 espécies são consideradas 

ameaçadas de extinção e 7 provavelmente ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro, 

elevando para mais de 40 o número de espécies incluídas em alguma categoria de ameaça 

de extinção.  

Dentre as espécies de aves registradas no PETP, 18 encontram-se sob algum risco global de 

extinção, segundo a BirdLife International (2000), sendo 15 incluídas na categoria Quase 

ameaçada e três na categoria Vulnerável. 

Quanto à lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, apresentada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (Brasil, 2003), 12 espécies consideradas nacionalmente sob risco de extinção 

foram registradas no PETP. 

Entre as regiões do PETP visitadas, Macaé de Cima (Região I) foi a que apresentou maior 

número de espécies (N=6) provavelmente ameaçadas no estado do Rio de Janeiro. Essas 

seis espécies representam 60% das espécies provavelmente ameaçadas em território 

fluminense e que foram registradas no PETP. Quanto às três espécies consideradas 

ameaçadas no estado do Rio de Janeiro e registradas no PETP, uma (papa-moscas-de-

olheiras Phylloscartes oustaleti) foi encontrada na região entre São Lourenço e Cascatinha, 

Município de Nova Friburgo (Região IV), e duas (macuco Tinamus solitarius e o gavião-
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pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus) encontradas na região do alto rio Macacu, 

município de Cachoeiras de Macacu (Região V) (Quadro 4-12). 

Quadro 4-12 - Número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro 
(segundo Alves et al. 2000) registrado em cada uma das regiões visitadas durante o estudo das 

aves do Parque Estadual dos Três Picos. 

Regiões Espécies ameaçadas Espécies provavelmente 
ameaçadas 

Região I 0 6 

Região II 0 2 

Região III 0 3 

Região IV 1 2 

Região V 2 2 

Região VI 0 1 

Região VII 0 0 

Região VIII 0 4 

Parque 3 10 

 

Doze espécies registradas no passado para a região do atual PETP e adjacências não têm 

sido recentemente encontradas, podendo ser espécies localmente extintas (Quadro 4-13).  

Quadro 4-13 - Espécies sem registros recentes na região do Parque Estadual  
dos Três Picos e adjacências.  

Espécies  Fonte de registro 

Inhambu-anhangá (Crypturellus variegatus) P 

Jacutinga (Aburria jacutinga) P 

Falcão-de-peito-laranja (Falco deiroleucus) M 

Mãe-da-lua-pardo (Nyctibius aethereus) M 

Beija-flor-vermelho (Chrysolampis mosquitus) P 

Pica-pau-rei (Campephilus robustus) M 

Ipecuá (Thamnomanes caesius) M,  P 

Chororó-cinzento (Cercomacra brasiliana) M,  P 

Maria-leque-do-sudeste (Onychorhynchus swainsoni) M,  P 

Tropeiro-da-serra (Lipaugus lanioides) M,  P 

Pavó (Pyroderus scutatus) M,  P 

Curió (Sporophila angolensis) M 

Fonte do registro: Espécimes de museu provenientes da região (M) e registros publicados (P). 
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4.2.2.1.9 - Espécies em destaque 

Macuco (Tinamus solitarius) 

Atualmente raro ou extinto em boa parte de sua área de distribuição (leste de Pernambuco ao 

norte da Argentina), devido à caça, o macuco é considerado uma espécie em perigo de 

extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 2000). Aparentemente, a espécie era 

relativamente comum na região de Nova Friburgo até meados do século XX (Goeldi 1894, 

Miranda-Ribeiro 1938).  

No PETP, a voz da espécie foi ouvida na mata da região do alto rio Macacu (22º23´ S, 42º34´ 

W), município de Cachoeiras de Macacu, a aproximadamente 650 metros de altitude, no final 

da tarde (cerca de 17h30min) do dia 27 de março de 2006. Existem relatos atuais da 

existência do macuco ainda hoje na região da Estação Ecológica do Paraíso (vizinha ao 

PETP), na divisa dos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. 

Uru (Odontophorus capueira) 

Bastante caçado por sua carne, o uru tem se tornado uma ave rara em várias regiões, sendo 

considerada uma espécie provavelmente ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro 

(Alves et al. 2000). A espécie foi registrada nas matas da região de Macaé de Cima (Nova 

Friburgo), do vale dos altos rios Iconha e Soberbo (Guapimirim) e Jequitibá (Cachoeiras de 

Macacu), não sendo comum, entretanto, em nenhuma das regiões. 

Gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus) 

Endêmico da Mata Atlântica, onde é encontrado de Alagoas a Santa Catarina, o gavião-

pombo-pequeno é considerado uma espécie vulnerável no Estado do Rio de Janeiro (Alves et 

al. 2000). Vive em ambientes florestais de baixadas e encostas. A intensa destruição das 

matas nas encostas baixas tem ameaçado a sobrevivência da espécie. 

Durante o estudo da avifauna do PETP, um indivíduo foi observado sobrevoando a mata da 

região do alto rio Macacu  (22º23´ S, 42º34´ W), município de Cachoeiras de Macacu (cerca 

de 650 metros de altitude), no início da tarde do dia 27 de março de 2006. 

Gavião-pombo-grande (Leucopternis polionotus) 

Semelhante ao gavião-pombo-pequeno, a espécie é encontrada em regiões de maiores 

altitudes que seu congênere, sendo mais raro, embora considerado menos ameaçado, devido 

ao melhor estado de conservação das matas acima de 800 metros de altitude. Apenas um 

indivíduo foi registrado no PETP durante o período de estudo. O registro se deu na localidade 
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denominada Mariana (22º20´ S, 42º41´ W), a cerca de 1.290 metros de altitude, ao sul dos 

Três Picos, na tarde do dia 22 de fevereiro de 2006. 

Gavião-de-sobre-branco (Percnohierax leucorrhous) 

Pequeno gavião florestal não considerado ameaçado no Estado do Rio de Janeiro, embora 

não seja comum, mas incluído na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Brasil 

2003). Registrado apenas na região de Macaé de Cima, onde não é comum. 

Gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) 

Imponente gavião que usa principalmente primatas e outros mamíferos (morcegos, por 

exemplo) como alimento. Provavelmente ameaçado de extinção no Estado do Rio de Janeiro 

(Alves et al. 2000). Um indivíduo foi registrado sobrevoando (e vocalizando) a região do 

Jacarandá (22o26´ S, 42o55´ W), município de Teresópolis, no início da tarde do dia 17 de 

janeiro de 2006.   

Cuiú-cuiú (Pionopsitta pileata) 

Psitacídeo provavelmente ameaçado de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 

2000). A vocalização da espécie foi ouvida na trilha Teodoro de Oliveira-Macaé de Cima 

(22o23´ S, 42o31´ W), município de Nova Friburgo, na tarde do dia 16 de novembro de 2005. 

Coruja-preta (Strix huhula) 

Considerada uma coruja aparentemente escassa, a subespécie Strix huhula albomarginata, 

restrita à região da Floresta Atlântica, é conhecida de não mais que cinco localidades no 

Estado do Rio de Janeiro (Gonzaga & Castiglioni 2004), tendo sido incluída na lista das 

espécies de status desconhecido em território fluminense (Alves et al. 2000).   

No início da noite de 27 de março de 2006 foi ouvida a voz da coruja-preta nas proximidades 

da sede do PETP, na localidade Jequitibá, em Cachoeiras de Macacu, a cerca de 400 metros 

de altitude. No mesmo local, pouco mais de um mês depois, entre os dias 05 e 08 de maio, 

uma coruja-preta foi ouvida e observada (L.P. Gonzaga, com. pess.), sendo, possivelmente, o 

mesmo indivíduo.  

Beija-flor-rajado (Ramphodon naevius) 

Apesar de considerada uma espécie provavelmente ameaçada de extinção no Estado do Rio 

de Janeiro (Alves et al. 2000), esse beija-flor tem sido encontrado frequentemente em várias 

regiões, sendo comum nas matas primárias e secundárias do PETP, abaixo de 700 metros de 
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altitude, como nas regiões dos altos rios Guapiaçú e Macacu, no município de Cachoeiras de 

Macacu.    

Papo-branco (Biatas nigropectus) 

Espécie típica de brenhas de taquara silvestre das matas de Minas Gerais a Argentina, é 

considerada provavelmente ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 

2.000). Um casal da espécie foi observado, e teve sua vocalização gravada, num trecho com 

muitas taquaras (Merostachys sp.) da trilha Teodoro de Oliveira-Macaé de Cima, a cerca de 

1.200 metros de altitude, na manhã do dia 28 de março de 2006.  

Entufado (Merulaxis ater) 

Considerado quase ameaçado de extinção pela BirdLife International (2000), o entufado é, 

entretanto, muito raro na região central do estado do Rio de Janeiro. Conhecido para a região 

apenas através de um espécime coletado na primeira metade do século XIX, a espécie tem 

sido raramente encontrada na região. Recentemente a espécie tem sido registrada nas matas 

do extremo leste do PETP (na trilha Teodoro de Oliveira-Macaé de Cima, a cerca de 1.200 

metros de altitude), onde um indivíduo macho foi observado e gravado na manhã de 28 de 

março de 2006, e na mata da Reserva Ecológica Guapiaçú (REGUA).  

Papa-moscas-de-olheiras (Phylloscartes oustaleti) 

Sem registros recentes (desde a década de 40) na região ocidental da Serra dos Órgãos 

(Guapimirim, Teresópolis), a espécie tem sido esporadicamente encontrada na parte leste do 

PETP. Considerada uma espécie vulnerável no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 2000).  

Apenas um indivíduo foi observado durante todo o período de estudo no PETP. Esse 

indivíduo fazia parte de um bando misto de aves de copa, observado na mata entre São 

Lourenço e Cascatinha (22o 20´ S, 42o 36´ W), município de Nova Friburgo. 

Tesourinha-da-mata (Phibalura flavirostris) 

Provavelmente ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 2000), a 

tesourinha-da-mata é uma das mais belas aves da região. Um grupo de seis indivíduos 

(jovens e adultos) foi observado em área de capoeira baixa, com muita samambaia da tapera 

(Pteridium aquilinum), a cerca de 1.550 metros de altitude, na região entre o morro Cabeça do 

Dragão e a Pedra do Toledo (22o 19´ S, 42o 43´ W), ao norte dos Três Picos, divisa 

Teresópolis - Nova Friburgo. O registro ocorreu na tarde do dia 23 de fevereiro de 2006. 
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Araponga (Procnias nudicollis) 

Considerada mais comum nas matas de Nova Friburgo que na encosta sul da Serra dos 

Órgãos, já no final do século XIX (Goeldi 1894), a araponga foi extremamente comum na 

região de Macaé de Cima, em novembro de 2005, onde foi registrada em todos os dias e 

localidades visitadas, mas não registrada em março de 2006. A espécie realiza 

deslocamentos sazonais e por isso desaparece de certas regiões em determinadas épocas. 

Provavelmente ameaçada de extinção no estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 2000).  

Saudade (Tijuca atra) 

Uma das mais belas aves endêmicas das regiões serranas do leste do Brasil, a espécie, 

também conhecida como assobiador, caracteriza-se pelo notável canto, um longo e fino 

assobio. Vários indivíduos foram registrados em diversas áreas de mata bem preservada do 

PETP, acima de 1.000 metros de altitude. Considerada uma espécie quase ameaçada de 

extinção pela BirdLife International (2000). 

Chibante (Laniisoma elegans) 

Esporadicamente registrado na Serra do Mar, na região central do Estado do Rio de Janeiro 

(Vieira 1935, Collar et al. 1992, Mallet-Rodrigues & Noronha 2003), onde se situa o PETP. O 

canto de um indivíduo da espécie foi ouvido em Macaé de Cima, no início da manhã do dia 17 

de novembro de 2005, região onde já foi registrado anteriormente (Collar et al. 1992). 

Considerado provavelmente ameaçado de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 

2000). Também chamado assobiador, como a espécie anterior. 

Iraúna-grande (Molothrus oryzivorus) 

Considerado provavelmente ameaçado de extinção no estado do Rio de Janeiro (Alves et al. 

2000), a iraúna-grande, também conhecida por melrão ou graúna, vive solitária ou em 

pequenos grupos nos pastos, perto do gado, chegando mesmo a pousar no dorso de bois e 

cavalos. As fêmeas põem seus ovos nos ninhos de outras aves da mesma família (Icteridae), 

isentando-se da incubação e dos cuidados com os filhotes, que tornam-se atribuições dos 

“pais-adotivos”. Um indivíduo foi observado por alguns minutos enquanto forrageava no solo, 

próximo aos bois, numa área de pastagem, em Macaé de Cima, na tarde do dia 14 de 

novembro de 2005.   
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4.2.2.1.10 - Discussão 

A criação do PETP, reunindo toda a área montanhosa com exuberante reserva de Floresta 

Atlântica na região central do território fluminense, foi uma importante medida do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro para garantir não somente a preservação das riquezas faunísticas e 

florísticas da região, mas também para garantir a preservação dos mananciais que abastecem 

de água as cidades vizinhas. 

Bem conhecida ornitologicamente desde meados do século XIX, quando diversos naturalistas 

estrangeiros, radicados, principalmente, em Teresópolis e Nova Friburgo, estudaram a 

avifauna local, a região do PETP tornou-se uma excelente área para estudos enfocando 

processos locais de extinção de espécies e invasões por aves de outras regiões. O bom 

conhecimento da avifauna da região em tempos passados nos permite estudar melhor esses 

processos, através do confronto da avifauna atual com a avifauna registrada pelos antigos 

naturalistas que trabalharam na região.   

O estudo da avifauna do PETP permitiu o registro de 301 espécies de aves, o que representa 

cerca de 40% das espécies de aves conhecidas para o Estado do Rio de Janeiro. O 

acréscimo de mais 74 espécies não registradas no PETP durante o período de estudo, mas 

de conhecida ocorrência na região, eleva para mais de 370 o número de espécies do parque. 

Um estudo de longa duração (mínimo de um ano), com mais localidades visitadas e um maior 

número de horas de trabalho de campo, permitiria o registro de boa parte das espécies não 

encontradas durante o período estudado, uma vez que mesmo nas últimas visitas ao campo 

ainda foram registradas espécies que ainda não tinham sido detectadas anteriormente. Um 

inventário de mais longa duração também daria subsídios mais sólidos para a confirmação do 

grau de ameaça e extinção local de algumas espécies de aves. 

Em geral, as condições ambientais do parque estão bem preservadas, com exuberante 

reserva florestal, tanto de Floresta Atlântica submontana (abaixo de 800 metros de altitude), 

quanto montana (acima de 800 metros de altitude), ainda que a maior parte das regiões 

adjacentes estejam razoavelmente ocupadas por atividades agrícolas e áreas residenciais. É 

inegável que a região oeste do PETP é a que se apresenta sob maior ameaça, não apenas 

pelo predomínio de florestas secundárias (ambiente desfavorável para algumas importantes 

espécies de aves), mas também pela presença de caçadores e passarinheiros, que pode ser 

evidenciada pela escassez local de certas espécies de pássaros mais apreciadas como 

“pássaros de gaiola”. 

O menor número de espécies registradas nas regiões V (alto rio Macacu, município de 

Cachoeiras de Macacu), VI (imediações das serras do Taquaruçu e Pirineus, município de 

Silva Jardim) e VII (vale do rio dos Frades, município de Teresópolis) relaciona-se mais ao 
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menor esforço amostral (menos horas de trabalho de campo) e à época do ano 

(outono/inverno) menos favorável a esse tipo de estudo. Reforça-se, mais uma vez, a 

necessidade de períodos mais longos de estudo para uma mais adequada avaliação do status 

da avifauna de unidades de conservação ambiental em processo de implantação.  

O critério adotado nesse estudo para a determinação da frequência de registro das espécies, 

deve ser entendido apenas como uma tentativa de avaliação da detectabilidade das aves, 

uma vez que diversos fatores podem interferir consideravelmente na avaliação da abundância 

de qualquer espécie animal. Deve-se ter em mente que muitas espécies aqui consideradas 

raras podem não ser tão raras assim, sendo apenas menos facilmente detectadas que outras, 

devido a aspectos comportamentais próprios. Nada impede que uma espécie aqui 

considerada comum tenha uma população menor (ou menor densidade populacional) que 

outra considerada rara, porém, admitindo-se a detectabilidade das espécies, o critério adotado 

é bastante satisfatório. 

O predomínio de espécies de aves aqui consideradas incomuns e raras no PETP é uma 

característica conhecida em ambientes tropicais. Segundo Goerck (1997), 68% das espécies 

de aves da Floresta Atlântica, no Brasil, são raras por sua história evolutiva, distribuição 

espacial e estrutura genética. 

Embora exista a crença que florestas primárias apresentam maior riqueza de espécies de 

aves, tem sido observado que, apesar da relativa descaracterização da vegetação, as 

florestas secundárias são mais ricas em espécies que as florestas primárias (Aleixo 1999, 

Protomastro 2001). Aparentemente, espécies típicas de clareiras naturais e bordas de mata 

colonizam ou tornam-se mais abundantes nas florestas secundárias, ocorrendo uma 

coexistência maior entre espécies do interior da mata e espécies de ambientes de estágios 

sucessionais menos avançados. No PETP, padrão semelhante foi encontrado, com maior 

número de espécies registradas em florestas secundárias e capoeiras. Porém, maior esforço 

deve ser despendido na preservação das florestas primárias, pois a maioria das espécies 

favorecidas pelas florestas secundárias são de ampla distribuição geográfica na região 

neotropical e suas populações apresentam melhor estado de conservação que as espécies 

endêmicas da Floresta Atlântica. Aleixo (1999) encontrou espécies endêmicas da Floresta 

Atlântica em mais da metade das espécies extintas ou significativamente menos abundantes 

nas florestas secundárias, o que pode estar acontecendo também no PETP, onde mais da 

metade das espécies registradas em ambientes florestais primários é representada por táxons 

endêmicos, contra uma menor proporção de espécies endêmicas ocorrendo nas florestas 

secundárias e capoeiras. 
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Os campos de altitude do PETP, ainda que pouco significativos em extensão geográfica, 

também são importantes por seu elevado grau de endemismo, com quatro espécies 

endêmicas (o beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi, a choquinha-da-serra Drymophila 

genei, a maria-preta-de-garganta-vermelha Knipolegus nigerrimus e o peito-pinhão Poospiza 

thoracica), entre as nove encontradas nesse ambiente. Merece também menção a garrincha-

chorona (Oreophylax moreirae), furnarídeo restrito aos campos de altitude das montanhas do 

leste do Brasil, (sempre acima de 1.800 metros) que pode ser registrada com certa facilidade 

no Pico da Caledônia, Nova Friburgo.   

Embora, aparentemente, não ofereçam grande ameaça à avifauna nativa da região, algumas 

espécies de aves exóticas ou invasoras naturais têm se mostrado bastante comuns na zona 

de entorno do PETP, tais como o pombo-doméstico (Columba livia), o pardal (Passer 

domesticus) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild), entre as espécies exóticas, e a garça-vaqueira 

(Bubulcus ibis), a pomba-asa-branca (Patagioenas picazuro), o casaca-de-couro-da-lama 

(Furnarius figulus), o joão-de-pau (Phacellodomus rufifrons), a lavadeira-mascarada (Fluvicola 

nengeta), a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) e o sabiá-do-campo (Mimus 

saturninus), entre os invasores naturais. Habitando ambientes abertos (pastagens, campos 

sujos, lavouras e imediações de habitações humanas) essas espécies, embora comuns na 

periferia, são raras no interior florestado do parque. 

Considerando as diferentes altitudes do PETP, a maior riqueza de avifauna encontra-se nas 

regiões de menores altitudes, resultado semelhante ao obtido por outros autores em 

diferentes regiões do leste do Brasil (Holt 1928, Goerck 1999, Buzzetti 2000). Porém, a 

proporção de espécies endêmicas não ter variado significativamente com a altitude foi um 

resultado diferente do obtido por Goerck (1999), que encontrou maior grau de endemismo em 

altitudes mais baixas. As florestas submontanas também são importantes na manutenção de 

espécies florestais de regiões mais elevadas que realizam migrações altitudinais sazonais, 

descendo a serra durante o inverno. 

A presença no PETP de várias espécies consideradas ameaçadas ou provavelmente 

ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro aumenta a importância do parque como 

unidade de conservação da biodiversidade fluminense. A grande extensão do PETP, assim 

como o bom estado de conservação de suas matas tem garantido a sobrevivência de 

espécies significativas, como o gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), o gavião-

pombo-grande (Leucopternis polionotus) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), que 

necessitam de razoável extensão de habitat preservado e populações de presas (aves, 

répteis, roedores, macacos) suficientes para sua manutenção. Os registros de macuco 

(Tinamus solitarius), uru (Odontophorus capueira) e jacus (Penelope obscura e Penelope 

superciliaris) são indícios de que atividades de caça são pouco significativas atualmente em 
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algumas regiões, ainda que algumas espécies tenham provavelmente desaparecido 

localmente pela ação da caça, como a jacutinga (Aburria jacutinga), provavelmente extinta no 

estado do Rio de Janeiro. (Collar et al. 1992, Alves et al. 2000). Também o inhambu-anhangá 

(Crypturellus variegatus), citado por Sick (1997) para a região de Guapiaçú, em Cachoeiras de 

Macacu, deve estar extinto. Merece citação a existência de projeto (devidamente aprovado 

pelo IBAMA) de reintrodução de algumas espécies de aves na região da REGUA, vizinha ao 

PETP. Em agosto de 2006, foram soltos os primeiros seis exemplares do mutum-do-sudeste 

(Crax blumenbachii), oriundos do cativeiro. São previstas novas solturas de mais algumas 

dezenas de exemplares, além de indivíduos de jacutinga, inhambu-anhangá, jaó-do-sul 

(Crypturellus noctivagus) e tururim (Crypturellus soui), todos monitorados por radiotelemetria. 

Uma efetiva repressão à caça no interior do PETP certamente permitirá que indivíduos dessas 

espécies, reintroduzidas na REGUA, estabeleçam populações no interior do Parque. 

Algumas outras espécies também merecem menção especial por não terem sido mais 

registradas recentemente na região do atual PETP e adjacências, ou por serem espécies de 

status desconhecido. No primeiro caso podemos citar espécies significativas, como o pica-

pau-rei (Campephilus robustus), a pararu-espelho (Claravis godefrida), o ipecuá 

(Thamnomanes caesius), o chororó-cinzento (Cercomacra brasiliana), a maria-leque-do-

sudeste (Onychorhynchus swainsoni), o tropeiro-da-serra (Lipaugus lanioides), o pavó 

(Pyroderus scutatus) e o curió (Sporophila angolensis) e, no segundo caso, o tietê-de-coroa 

(Calyptura cristata) e a choquinha-fluminense (Myrmotherula fluminensis). 

O pica-pau-rei, maior pica-pau brasileiro, não tem sido registrado na região desde o final do 

século XIX, assim como o pavó. A pararu-espelho, rolinha outrora numerosa na região em 

certas épocas do ano (Sick 1997), não tem sido registrada localmente desde a década de 80 

(Collar et al. 1992, Scott & Brooke 1985). O chororó-cinzento, raramente encontrado em 

território fluminense, foi coletado em Guapiaçú, na década de 50, onde pode não mais existir, 

situação parecida com a do ipecuá, comum na Amazônia, e também raramente encontrado no 

Estado do Rio de Janeiro. Embora tenha sido registrado na encosta baixa do entorno do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Mallet-Rodrigues & Noronha (2003), em meados dos 

anos 90, o ipecuá não tem sido recentemente encontrado na área do PETP. Finalmente, a 

maria-leque-do-sudeste, o tropeiro-da-serra e o curió também não têm sido registrados 

localmente desde meados do século XX.   

O enigmático tietê-coroa, conhecido através de vários espécimes coletados no Estado do Rio 

de Janeiro durante o século XIX, teve seu encontro na Serra dos Órgãos relatado por 

Pacheco & Fonseca (2000, 2001). Dois indivíduos foram observados (em três ocasiões) em 

outubro de 1996, na região do Garrafão, vizinha ao PETP, no município de Guapimirim. 
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Apesar da localidade ser bastante visitada por ornitólogos, o tietê-coroa não foi mais 

registrado na área. 

A choquinha-fluminense, conhecida apenas pelo espécime-tipo (proveniente de Citrolândia, 

na baixada de Guapimirim), teve sua redescoberta na Reserva Ecológica Guapiaçú (REGUA) 

anunciada (BirdLife International 2000), mas sua vocalização tem sido admitida como idêntica 

à da choquinha-de-flanco-branco (Myrmotherula axillaris) (Zimmer & Isler 2003). A choquinha-

fluminense pode ser uma variação da choquinha-de-flanco-branco (Teixeira 1997). 

Outra importante espécie de ave encontrada no interior do PETP é a saudade-de-asa-cinza 

(Tijuca condita), espécie de distribuição restrita ao território fluminense, somente descrita 

cientificamente em 1980 (Snow 1980). A espécie assemelha-se bastante às fêmeas da 

saudade (Tijuca atra), mais encontradiça nas matas bem preservadas do parque, acima de 

1.000 metros de altitude. Encontrada na região central do Estado do Rio de Janeiro, em matas 

de altitude entre 1.370 e 2.040 metros, a saudade-de-asa-cinza é uma espécie considerada 

vulnerável devido a sua restrita área de distribuição (BirdLife International 2000). 

Recentemente localizada na área do PETP, na região do Pico da Caledônia (J.F. Pacheco 

com. pess.), é possível que a saudade-de-asa-cinza habite outras localidades dentro do 

parque (em sua faixa de altitude), em regiões de difícil acesso. 

Entre as muitas localidades de grande interesse para a conservação da avifauna do PETP, 

destaca-se a trilha Teodoro de Oliveira–Macaé de Cima, em Nova Friburgo, onde foram 

registradas três espécies consideradas provavelmente ameaçadas de extinção no Estado do 

Rio de Janeiro (cuiú-cuiú Pionopsitta pileata, araponga Procnias nudicollis e papo-branco 

Biatas nigropectus) e 31 espécies endêmicas da região da Floresta Atlântica, além de ser uma 

das poucas localidades conhecidas onde o entufado (Merulaxis ater) tem sido encontrado 

recentemente, considerando-se a região central do território fluminense. Na mesma 

localidade, na manhã do dia 28 de março de 2006, foi avistado um grupo de cinco indivíduos 

do ameaçado sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), endemismo da Floresta Atlântica do 

Sudeste do Brasil. 

Em síntese, a criação do PETP, protegendo uma das mais extensas áreas de remanescentes 

florestais do estado do Rio de Janeiro, foi uma medida de suma importância para a 

preservação da rica biodiversidade regional, incluindo diversas espécies endêmicas e/ou 

ameaçadas de extinção, além de permitir uma potencial ligação das áreas florestadas entre o 

Parque Estadual do Desengano e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos.  
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4.2.2.1.11 - Prioridades para a conservação da avifauna do PETP 

Para a efetiva conservação da avifauna do PETP é preciso estabelecer planos e estratégias 

de ação que visem minimizar as principais ameaças às aves do parque. A seguir é 

apresentada uma lista com dez prioridades fundamentais para a conservação da avifauna do 

PETP:  

1. Efetiva proteção dos habitats naturais locais, principalmente as grandes extensões de 

florestas (sub-montanas e montanas) primárias, responsáveis por grande número de 

espécies endêmicas da Floresta Atlântica e ameaçadas de extinção; 

2. Recuperação dos habitats florestais (típicos da região), com a retirada dos rebanhos 

bovinos e equinos de dentro do PETP e o reflorestamento das áreas de pastagem com a 

utilização de espécies botânicas da flora nativa; 

3. Estabelecimento de corredores ecológicos (através de incentivos aos proprietários de 

terras para o reflorestamento) interligando o PETP a outros remanescentes florestais em 

sua vizinhança, o que permitirá maior fluxo gênico através da dispersão entre as áreas de 

indivíduos de diferentes populações; 

4. Incentivo a realização de estudos no PETP que visem uma ampliação do conhecimento 

da biologia das espécies ameaçadas de extinção encontradas no parque (vide Tabela 6) 

e a possível localização de populações de espécies desaparecidas da região ou de status 

taxonômico incerto (vide Quadro 4-13); 

5. Estudos de longa duração com análise dos padrões de distribuição das espécies de aves 

no interior do PETP, enfocando habitats preferenciais de certas espécies e 

deslocamentos altitudinais sazonais, visando à obtenção de subsídios para planos futuros 

de manejo e conservação; 

6. Confrontação das informações aqui apresentadas com aquelas referentes à de outros 

grupos zoológicos e botânicos para uma melhor compreensão da biodiversidade local; 

7. Controle do uso de pesticidas agrícolas e outros poluentes nas imediações do PETP, que 

poderão ameaçar a sobrevivência de inúmeras espécies de aves (e outros animais); 

8. Programas de educação ambiental para a população local que enfoquem a importância 

do PETP, da preservação da biodiversidade regional e conscientizem sobre as 

consequências da degradação dos recursos naturais; 

9. Fiscalização efetiva na região do PETP para evitar a caça e a captura de aves (e outros 

animais); 

10. Restringir acesso ou monitorar visitação em certas localidades do PETP com alta 

diversidade de aves endêmicas e ameaçadas de extinção, como as trilhas Teodoro de 
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Oliveira - Macaé de Cima, Teodoro de Oliveira - Boca do Mato, Rio das Flores - Boa 

Vista, São Lourenço - Cascatinha e São Lourenço - Castália.  

4.2.2.1.12 - Apêndice 

Aves das quatro regiões estudadas do Parque Estadual dos Três Picos, Estado do Rio de 

Janeiro. Categorias de ameaça no Estado no Rio de Janeiro: Ameaçado (A), provavelmente 

ameaçado (PA), situação desconhecida (SD), espécie endêmica da Floresta Atlantica (EN). 

Frequência de registro: Muito comum (MC), comum (CO), incomum (IC), raro (RA). Habitats 

(entre parênteses): Floresta de baixada (Fba), floresta submontana (Fsm), floresta montana 

(Fmo), floresta secundária (Fse), capoeira, jardim e plantação (Cap), pasto e campo arbustivo 

(Pas), campo de altitude (Cal), brejo e área alagada (Brj). 

Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tinamidae          

Tinamus solitarius   A, EM Fsm     RA    

Crypturellus obsoletus Fmo, Fsm, Fse CO CO RA IC     

Crypturellus tataupa Fse  IC RA     IC 

Anatidae          

Dendrocygna viduata Brj  RA       

Amazonetta brasiliensis Brj  IC      IC 

Cracidae          

Penelope superciliaris  Fsm     RA    

Penelope obscura Fmo    IC     

Odontophoridae          

Odontophorus capueira   PA, EN Fmo RA  RA  RA   RA 

Phalacrocoracidae          

Phalacrocorax brasilianus Brj  RA       

Ardeidae          

Tigrisoma lineatum Brj  RA        

Bubulcus ibis Brj        IC 

Ardea alba Brj        IC 

Egretta thula Brj  RA       

Threskiornithidae          

Theristicus caudatus Pas        RA 

Cathartidae          

Cathartes aura Cap, Pas IC CO  RA  CO IC IC 

Coragyps atratus Cap, Pas CO CO CO IC  CO CO CO 
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Accipitridae          

Accipiter striatus Fse    RA     

Leucopternis lacernulatus   A, EN Fsm     RA    

Leucopternis polionotus   PA Cap    RA     

Heterospizias meridionalis Cap, Pas IC IC  RA    IC 

Percnohierax leucorrhous Fmo, Fse RA        

Rupornis magnirostris Fse, Cap, Pas CO CO CO IC IC CO  IC 

Buteo albicaudatus Cap, Pas    IC     

Spizaetus tyrannus   PA Fse   RA      

Falconidae          

Caracara plancus Pas IC IC RA RA    IC 

Milvago chimachima Cap, Pas IC CO  IC  IC  IC 

Herpetotheres cachinnans Pas        RA 

Micrastur ruficollis Fse   RA RA  RA   RA 

Micrastur semitorquatus Fse  RA        

Falco sparverius Pas    RA      

Falco femoralis Pas      IC  IC 

Rallidae          

Aramides saracura   EN Fse, Cap, Brj IC IC RA RA     

Laterallus melanophaius Brj  RA       

Porzana albicollis Brj  RA       

Pardirallus nigricans Brj RA   RA     

Gallinula chloropus Brj  RA       

Cariamidae          

Cariama cristata Pas    RA   IC  

Jacanidae          

Jacana jacana Brj  IC       

Charadriidae          

Vanellus chilensis Pas IC IC IC IC  CO  IC 

Columbidae          

Columbina talpacoti Cap IC IC  RA IC CO  IC 

Columba livia Cap  RA       

Patagioenas picazuro Cap, Pas RA CO    CO CO IC 

Patagioenas cayennensis Fse    IC     

Patagioenas plumbea Fmo, Fse IC  RA      

Leptotila rufaxilla Fse IC CO RA IC    IC 

Geotrygon montana Fse    RA    IC 
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Psittacidae          

Aratinga leucophthalma Fse, Cap    IC   IC RA 

Pyrrhura frontalis   EN Fse, Cap CO CO IC RA CO   IC 

Forpus xanthopterygius Cap  IC   RA IC   

Brotogeris tirica  EN Fsm, Fse, Cap CO IC IC  MC IC  IC 

Pionopsitta pileata   PA, EN Fse RA        

Pionus maximiliani Fsm, Fse, Cap IC IC CO IC CO IC IC CO 

Cuculidae          

Piaya cayana Fsm, Fse, Cap IC IC RA IC IC IC  IC 

Crotophaga ani Pas RA CO  RA  CO  IC 

Guira guira Cap, Pas  IC  RA  CO IC IC 

Tapera naevia Cap   RA      

Tytonidae          

Tyto alba Cap      RA   

Strigidae          

Megascops choliba Cap    RA    IC 

Pulsatrix koeniswaldiana   EN Fse     RA    

Strix huhula   SD Cap     RA    

Strix hylophila Cap        RA 

Glaucidium brasilianum Cap      RA  RA 

Athene cunicularia Pas  IC  IC  IC  IC 

Rhinoptynx clamator Cap  RA    RA   

Nyctibiidae          

Nyctibius griseus Fsm        IC 

Caprimulgidae          

Lurocalis semitorquatus Cap RA        

Nyctidromus albicollis Cap  IC  IC  IC  IC 

Apodidae          

Streptoprocne zonaris Fse, Cap IC IC IC   IC  CO 

Chaetura cinereiventris Fse, Cap RA IC  RA RA IC   

Chaetura meridionalis Fse, Cap RA CO CO     IC 

Trochilidae          

Ramphodon naevius   PA, EN Fsm, Fse  IC   IC CO  IC 

Phaethornis ruber Fse, Cap  IC   RA   RA 

Phaethornis pretrei Cap    RA     

Phaethornis eurynome   EN Fmo, Fse, Cap CO  IC IC RA    

Eupetomena macroura Cap    RA     

Aphantochroa cirrhochloris   EN Cap     IC    
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Florisuga fusca   EN Fse, Cap IC IC IC     RA 

Stephanoxis lalandi   EN Fse, Cap, Cal RA   IC     

Lophornis magnificus Cap   RA     RA 

Chlorostilbon aureoventris Cap    RA   IC  

Thalurania glaucopis   EN Fse, Cap IC CO RA  CO   RA 

Leucochloris albicollis   EN Cap, Pas CO   IC     

Amazilia fimbriata Cap  RA       

Clytolaema rubricauda   EN Fmo, Fse, Cap IC  RA IC    RA 

Calliphlox amethystina Cap RA        

Trogonidae          

Trogon viridis Fsm, Fse  IC   IC   IC 

Trogon surrucura   EN Fse, Cap CO    RA    

Trogon rufus Fsm, Fse, Cap RA IC IC RA    IC 

Alcedinidae          

Ceryle torquatus Cap, Brj RA RA       

Chloroceryle amazona Brj   RA   IC   

Chloroceryle americana Cap, Brj RA RA      IC 

Momotidae          

Baryphthengus ruficapillus   EN Fse RA RA   IC RA  IC 

Galbulidae          

Galbula ruficauda Fsm        RA 

Bucconidae          

Nystalus chacuru Cap, Pas  RA  RA     

Malacoptila striata   EN Fsm     RA    

Ramphastidae          

Ramphastos vitellinus Fsm, Fse  CO   IC IC  CO 

Selenidera maculirostris   EN Fmo, Fsm RA IC  RA IC   IC 

Pteroglossus bailloni   EN Fsm     IC    

Picidae          

Picumnus cirratus Fmo, Fse, Cap  IC IC RA IC IC  IC 

Melanerpes candidus Pas  RA     IC  

Melanerpes flavifrons   EN Fsm  RA       

Veniliornis maculifrons Fmo, Fsm, Fse IC RA  RA   RA IC 

Piculus flavigula Fsm  RA      IC 

Piculus aurulentus   EN Fmo, Fse IC   IC     

Colaptes campestris Pas IC IC  IC  IC CO IC 

Celeus flavescens Fsm, Fse  IC   RA   IC 
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Thamnophilidae          

Hypoedaleus guttatus  EN Fsm  IC   IC   RA 

Batara cinerea Fmo IC   IC     

Mackenziaena leachii   EN Fmo, Cap    IC     

Mackenziaena severa   EN Cap   RA RA     

Biatas nigropectus   PA Fmo RA        

Thamnophilus palliatus Cap  RA        

Thamnophilus ambiguus Cap  RA       

Thamnophilus caerulescens Fse, Cap IC  RA CO   RA  

Thamnophilus ruficapillus Cap    IC     

Dysithamnus stictothorax   EN Fsm, Fse  CO   IC    

Dysithamnus mentalis Fse IC  CO RA IC   RA 

Dysithamnus xanthopterus   EN Fmo RA   RA     

Myrmotherula gularis   EN Fmo, Fsm, Fse CO CO MC RA MC IC  CO 

Myrmotherula axillaris Fse  RA      IC 

Myrmotherula unicolor   EN Fse  IC      IC 

Herpsilochmus rufimarginatus Fse  IC   IC    

Drymophila ferruginea   EN Cap   RA      

Drymophila rubricollis   EN Fmo, Fse CO  RA IC     

Drymophila genei   EN Cal    RA     

Drymophila ochropyga   EN Fse, Cap IC  RA RA     

Drymophila malura   EN Fse, Cap IC   IC     

Drymophila squamata   EN Fsm, Fse  CO   IC    

Terenura maculata   EN Fsm, Fse  CO   CO IC  IC 

Pyriglena leucoptera   EN Fsm, Fse, Cap IC CO IC IC IC IC IC IC 

Myrmeciza loricata   EN Fse   CO      

Conopophagidae          

Conopophaga lineata   EN Fmo, Fse, Cap IC  RA CO     

Conopophaga melanops   EN Fsm, Fse, Cap  CO RA  IC RA  RA 

Grallariidae          

Grallaria varia Fmo, Fse IC  RA IC    RA 

Rhinocryptidae          

Psilorhamphus guttatus   EN Fsm, Fse  RA RA      

Merulaxis ater   EN Fmo RA        

Scytalopus speluncae   EN Fmo, Cap IC   CO     

Formicariidae          

Formicarius colma Fsm  IC       

Chamaeza meruloides   EN Fmo, Fse CO  CO      
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Chamaeza ruficauda   EN Fmo, Fse IC   IC     

Scleruridae          

Sclerurus scansor   EN Fmo, Fsm, Fse RA RA RA RA    IC 

Dendrocolaptidae          

Dendrocincla turdina   EN Fsm, Fse  CO RA   RA  IC 

Sittasomus griseicapillus Fmo, Fsm, Fse MC IC MC RA CO CO  CO 

Xiphocolaptes albicollis Fmo, Fsm, Fse IC RA RA IC IC   IC 

Xiphorhynchus fuscus   EN Fmo, Fsm, Fse CO CO CO IC CO CO  IC 

Lepidocolaptes squamatus   EN Fsm        RA 

Campylorhamphus falcularius      RA    

Furnariidae          

Furnarius figulus Cap  RA      IC 

Furnarius rufus Cap, Pas RA CO RA IC  IC CO IC 

Oreophylax moreirae Cal    RA     

Synallaxis ruficapilla   EN Fse, Cap CO  RA CO     

Synallaxis cinerascens Fmo, Fse    IC     

Synallaxis spixi Cap, Cal IC RA IC IC IC  IC  

Cranioleuca pallida   EN Fse, Cap IC   IC IC    

Certhiaxis cinnamomeus Brj        RA 

Phacellodomus rufifrons Pas  RA  IC   CO IC 

Phacellodomus erythrophthalmus  
EN 

Fse, Cap  RA RA IC   RA  

Syndactyla rufosuperciliata Fse, Cap IC   RA     

Philydor lichtensteini   EN Fsm        RA 

Philydor atricapillus   EN Fsm     IC IC  RA 

Philydor rufum Fsm, Fse MC IC IC  CO   IC 

Anabazenops fuscus   EN Fse, Cap CO  IC IC     

Cichlocolaptes leucophrus   EN Fmo, Fsm, Fse IC RA RA RA    IC 

Automolus leucophthalmus   EN Fsm, Fse  CO IC  IC   RA 

Lochmias nematura Fse, Cap IC  IC CO  RA RA IC 

Heliobletus contaminatus   EN Fmo, Fse IC  RA IC     

Xenops minutus Fsm, Fse, Cap  CO CO   RA  IC 

Xenops rutilans Fsm, Fse RA IC RA RA RA RA  RA 

Oxyruncidae          

Oxyruncus cristatus Fmo, Fse IC  RA     RA 

Tyrannidae          

Mionectes oleagineus Fsm, Fse  IC       

Mionectes rufiventris   EN Fsm, Fse  CO  RA CO RA   
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Leptopogon amaurocephalus Fsm, Fse CO CO RA  IC IC  RA 

Corythopis delalandi Fse  RA      RA 

Hemitriccus diops   EN Fse CO  RA RA     

Hemitriccus orbitatus   EN Fsm, Fse, Cap RA CO IC   RA  IC 

Poecilotriccus plumbeiceps Fse, Cap IC  RA IC   IC  

Todirostrum poliocephalum   EN Cap  RA    RA RA RA 

Phyllomyias burmeisteri Fsm     RA   IC 

Phyllomyias fasciatus Fse, Cap RA  RA IC   IC  

Phyllomyias griseocapilla   EN Fse    RA     

Elaenia flavogaster Cap RA IC  IC  RA  IC 

Elaenia mesoleuca Cap    RA     

Elaenia obscura Cap    RA     

Camptostoma obsoletum Cap IC RA  RA  RA   

Serpophaga subcristata Cap       RA RA 

Phylloscartes ventralis Fse, Cap IC  RA IC     

Phylloscartes oustaleti   A, EN Fse    RA     

Myiornis auricularis   EN Fse RA RA   IC    

Tolmomyias sulphurescens Fsm, Fse, Cap CO CO CO CO MC CO CO CO 

Platyrinchus mystaceus Fse, Cap IC RA IC IC CO   RA 

Myiophobus fasciatus Cap    RA RA  IC RA 

Myiobius barbatus Fse  RA    IC   

Myiobius atricaudus Fse RA   RA     

Hirundinea ferruginea Cap RA    RA    

Lathrotriccus euleri Fse IC RA IC IC IC   RA 

Knipolegus cyanirostris Cap    RA     

Knipolegus nigerrimus   EN Cap, Cal    IC   CO  

Xolmis velatus Pas, Cal    IC   RA  

Muscipipra vetula   EN Cap    RA     

Fluvicola nengeta Cap, Pas RA IC   IC CO  IC 

Arundinicola leucocephala Brj  RA       

Colonia colonus Fse  RA      IC 

Machaetornis rixosa Pas RA RA  RA    RA 

Legatus leucophaius Fse, Cap  IC       

Myiozetetes similis Cap IC CO RA IC MC CO IC CO 

Pitangus sulphuratus Cap CO CO IC CO MC CO CO CO 

Myiodynastes maculatus Cap CO CO CO     RA 

Megarynchus pitangua Fse, Cap  IC MC RA CO MC IC  IC 

Empidonomus varius Cap, Pas IC CO RA IC     
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Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tyrannus melancholicus Cap, Pas CO CO RA IC MC CO  IC 

Tyrannus savana Pas RA IC       

Rhytipterna simplex Fse RA RA       

Myiarchus tuberculifer Fse   RA     RA 

Myiarchus ferox Cap IC IC  IC     

Ramphotrigon megacephalum Fse, Cap IC RA       

Attila phoenicurus Fse    RA     

Attila rufus   EN Fmo, Fse MC CO IC RA    IC 

Cotingidae          

Phibalura flavirostris   PA Cap    RA     

Carpornis cucullata   EN Fmo CO  RA IC     

Procnias nudicollis   PA, EN  Fmo, Fsm, Fse MC RA IC RA    IC 

Tijuca atra   EN Fmo IC  RA IC     

Pipridae          

Neopelma chrysolophum Fse    RA     

Ilicura militaris   EN Fsm, Fse RA RA IC      

Manacus manacus Fse  CO    IC  IC 

Chiroxiphia caudata   EN Fmo,Fsm,Fse,Cap MC CO MC IC IC IC  CO 

Tityridae          

Schiffornis virescens   EN Fse IC   RA     

Laniisoma elegans   PA Fse RA        

Tityra cayana Fsm, Fse  IC   IC    

Pachyramphus castaneus Fse, Cap IC RA RA  IC IC  IC 

Pachyramphus polychopterus Fmo,Fsm,Fse,Cap CO CO RA CO    IC 

Pachyramphus marginatus Fsm  IC    IC  IC 

Pachyramphus validus Fse, Cap  IC       

Vireonidae          

Cyclarhis gujanensis Fse, Cap MC  CO CO CO CO CO RA 

Vireo olivaceus Fse, Cap IC CO IC RA  IC  IC 

Hylophilus poicilotis   EN Fse, Cap IC  IC CO     

Corvidae          

Cyanocorax cristatellus Pas       RA  

Hirundinidae          

Progne tapera Cap, Pas      IC IC IC 

Progne chalybea Cap        IC 

Pygochelidon cyanoleuca Cap, Pas IC IC IC  IC IC IC IC 

Stelgidopteryx ruficollis Cap, Pas  IC    CO CO CO 

Troglodytidae          



 

4-196 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Regiões 
Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Thryothorus longirostris Cap  RA      RA 

Troglodytes musculus Cap IC CO IC IC CO IC IC CO 

Turdidae          

Platycichla flavipes Fmo, Fse MC  RA IC  IC  CO 

Turdus rufiventris Fse, Cap MC CO CO RA CO  IC CO 

Turdus leucomelas Fse, Cap IC IC IC RA IC IC  CO 

Turdus amaurochalinus Cap RA RA       

Turdus albicollis Fse CO RA RA  IC   IC 

Mimidae          

Mimus saturninus Pas  IC  IC  IC CO IC 

Coerebidae          

Coereba flaveola Fse, Cap IC RA   IC IC  IC 

Thraupidae          

Schistochlamys ruficapillus  Cap, Cal    IC   RA  

Orthogonys chloricterus   EN Fsm  RA      RA 

Pyrrhocoma ruficeps Fse    RA     

Trichothraupis melanops Fse, Cap IC RA IC IC IC IC IC IC 

Habia rubica Fse RA CO RA  IC IC  IC 

Tachyphonus cristatus Fsm, Fse  IC   IC IC  IC 

Tachyphonus coronatus   EN Fse, Cap CO CO CO  CO    

Ramphocelus bresilius   EN Cap IC IC  RA  IC RA IC 

Thraupis sayaca Cap CO CO CO IC CO IC  CO 

Thraupis cyanoptera   EN Fse, Cap MC  RA     RA 

Thraupis ornata   EN Fse, Cap MC   IC    IC 

Thraupis palmarum Cap    RA    IC 

Stephanophorus diadematus Cap, Cal    IC     

Pipraeidea melanonota Cap IC       RA 

Tangara seledon   EN Fsm, Fse, Cap  IC RA  IC IC  IC 

Tangara cyanocephala   EN Fsm, Fse  IC   IC   RA 

Tangara desmaresti   EN Fse, Cap MC  IC IC  IC IC  

Tangara cayana Cap RA RA  IC   CO  

Tersina viridis Fmo RA        

Dacnis cayana Fse, Cap  CO RA RA IC  IC RA 

Hemithraupis ruficapilla   EN Fsm, Fse RA IC   RA RA  IC 

Hemithraupis flavicollis Fse, Cap  IC    IC  IC 

Conirostrum speciosum Cap  RA    IC  RA 

Emberizidae          

Zonotrichia capensis Cap, Pas MC RA RA CO   CO  
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Famílias/Espécies Habitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Haplospiza unicolor   EN Cap  RA RA      

Poospiza thoracica   EN Cal    RA     

Sicalis flaveola Cap, Pas IC CO RA CO   CO IC 

Emberizoides herbicola Pas  IC       

Volatinia jacarina Cap, Pas  CO RA CO     

Sporophila lineola Cap, Pas  IC       

Sporophila caerulescens Cap, Pas IC IC CO IC IC IC IC IC 

Cardinalidae          

Caryothraustes canadensis Fse  RA RA     IC 

Saltator fuliginosus   EN Fse   RA  IC   RA 

Saltator maximus Cap  IC       

Saltator similis Fse MC       RA 

Parulidae          

Parula pitiayumi Fse  CO   RA IC  IC 

Geothlypis aequinoctialis Cap       RA  

Basileuterus culicivorus Fse, Cap MC RA MC CO CO  IC IC 

Basileuterus leucoblepharus   EN Fmo, Fse MC   CO     

Icteridae          

Psarocolius decumanus Fse CO    IC   RA 

Cacicus haemorrhous Fse, Cap  CO    CO  IC 

Gnorimopsar chopi Pas  RA      RA 

Chrysomus ruficapillus Brj  RA       

Molothrus oryzivorus   PA Pas RA        

Molothrus bonariensis Cap, Pas IC        

Sturnella superciliaris Pas  IC       

Fringillidae          

Carduelis magellanica Cap RA      RA  

Euphonia chlorotica Cap  IC       

Euphonia violacea Fse, Cap  IC RA   IC  CO 

Euphonia xanthogaster Fsm, Fse  IC   IC IC  IC 

Euphonia pectoralis   EN Fsm, Fse, Cap CO IC IC  CO IC  IC 

Estrildidae          

Estrilda astrild Pas   RA RA    RA 

Passeridae          

Passer domesticus Cap  RA       

Total: 301 espécies  144 169 111 144 88 82 48 152 

 



 

4-198 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4.2.2.2 - Mastofauna 

A grande variedade de hábitats das regiões montanhosas onde está situado o PETP ainda 

abriga uma notável diversidade de mamíferos. Da mesma forma, as regiões adjacentes ao 

Parque, que incluem algumas das áreas preservadas mais importantes do Estado, 

apresentam registros recentes de espécies raras e ameaçadas, não obstante a ocorrência de 

ampla atividade agropecuária e da presença de alguns núcleos urbanos em franca e 

desordenada expansão. A oeste, o PETP tem como região adjacente o PN da Serra dos 

Órgãos. A região adjacente à face sul caracteriza-se pela variação altitudinal determinada 

pela encosta atlântica da Serra do Mar, que se ergue de cotas próximas às do nível do mar 

nos municípios de Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, a altitudes 

superiores a mil metros nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo. Os limites leste do 

PETP incluem alguns remanescentes florestais importantes de altitudes médias de Nova 

Friburgo e Silva Jardim, ao passo que a região adjacente à face norte do PETP caracteriza-se 

pela ampla ocupação por lavouras plantadas nos vales entre encostas, em parte ainda 

florestadas, mas frequentemente substituídas por pastos. Aqui é apresentada uma avaliação 

da mastofauna da região do PETP e dessas outras regiões adjacentes.  

4.2.2.2.1 - Metodologia do Inventário 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico e uma busca em registros 

museológicos da região do PETP na coleção de mamíferos do Museu Nacional. Os trabalhos 

de campo destinaram-se a complementar essa lista, com coletas em áreas ainda não 

trabalhadas, bem como a possibilitar uma apreciação mais atualizada do “status” de 

conservação da mastofauna da região de uma maneira geral, e das principais ameaças 

sofridas pelas populações ainda existentes do PETP e em áreas adjacentes no sentido de 

subsidiar o plano de manejo. Foram realizadas cinco excursões com 5 a 9 dias de duração, no 

período de dezembro de 2005 a abril de 2006 às regiões de Macaé de Cima e Salinas (Nova 

Friburgo), Guapiassú, Jacarandá (Teresópolis) e Bananeiras (Silva Jardim).  

Para a amostragem de pequenos mamíferos não-voadores (roedores e marsupiais), foram 

utilizadas armadilhas dos tipos “Sherman” e “Tomahawk”; quirópteros foram capturados em 

redes de neblina e puçás manuais em abrigos, sobre córregos, em trilhas e em áreas de 

passagem na mata, algumas vezes com o auxílio de um detector de ultrasom. O esforço de 

captura total para pequenos mamíferos foi de 2.702 armadilhas em 28 noites de captura para 

os terrestres e de 2.396 horas x m2 de rede para os quirópteros. O sucesso de captura por 

expedição variou de 0,89% em Silva Jardim (abril) a 7,33% na região dos Três Picos (março), 

com uma média de 2,97%. Para o levantamento das espécies de médio e grande porte foram 

utilizadas duas armadilhas fotográficas “TrailMaster”, montadas durante o período de cada 
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campanha, além de avistamentos diretos ao longo de trilhas percorridas em cada localidade e 

da busca de indícios (fezes, rastros, carcaças) e de entrevistas de locais. Espécimes-

testemunho dos pequenos mamíferos capturados foram coletados, cariotipados e preparados 

como peles e crânio para possibilitar a verificação da identificação e para constituir uma 

coleção de referência inicial do PETP. 

As expedições se concentraram em meses chuvosos, o que pode explicar o baixo sucesso de 

captura. A curva de acúmulo de espécies de pequenos mamíferos registradas ao longo da 

amostragem no PETP ainda não se estabilizou, demonstrando que o inventário ainda não é 

completo. 

 

 
Figura 4-109: Curva cumulativa das espécies de pequenos mamíferos registradas 

 ao longo do inventário no PETP. 

4.2.2.2.2 - Inventário de espécies ocorrentes 

A relação completa de espécies verificadas historicamente na região do PETP, a partir de 

registros bibliográficos ou museológicos documentados, bem como uma avaliação da situação 

atual de ocorrência a partir das informações de trabalhos recentes e das campanhas de 

campo realizadas relativas a esse projeto estão resumidas na Tabela 4-4. Também é incluído 

o “status” de conservação das espécies segundo os critérios da IUCN (2003).  
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A mastofauna da região do PETP e da ampla região adjacente ainda é mais conhecida a partir 

de registros históricos isolados do que de inventários abrangentes e contínuos, com algumas 

exceções importantes em anos recentes, particularmente com respeito aos pequenos 

mamíferos. Os roedores silvestres da região adjacente ao norte do PETP foram objeto de um 

inquérito epidemiológico motivado pela existência de um foco silvestre de peste bubônica na 

região de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo). Ao longo de mais de 30 anos, desde o final 

da década de 60, o Ministério da Saúde através dos órgãos de controle de zoonoses 

(SUCAM, FNS, FUNASA) manteve um posto permanente de coleta de roedores para fins de 

monitoramento da peste bubônica silvestre na região. Com base no material obtido por esse 

serviço, foi possível obter registro recente de duas espécies de roedores raras, uma delas 

ameaçada de extinção, em regiões contíguas à atual área do PETP. Um exemplar de 

Phaenomys ferrugineus, o “rato-vermelho”, foi identificado em uma remessa recebida pelo 

Museu Nacional em 1999. O espécime tinha sido coletado em 1998 na localidade de Córrego 

Grande (próximo à Salinas, Nova Friburgo), a 1.080 m de altitude, em vegetação herbácea às 

margens de um pequeno reservatório artificial situado em um vale ocupado por lavouras entre 

encostas florestadas (Bonvicino et al., 2001). É relevante destacar que os registros anteriores 

de Phaenomys ferrugineus datavam das primeiras décadas do século XX, obtidos na região 

então conhecida como “Soccavão”, em Teresópolis (Vaz, 2000), que corresponde à região do 

Jacarandá, hoje incluída no PETP.  

Um espécime da rara espécie Bibimys labiosus, descrita originalmente a partir de material 

coletado por Lund em Lagoa Santa no século XIX, e que permaneceu sem ser registrada por 

espécimes viventes por mais de 160 anos, foi encontrado recentemente na coleção do Museu 

Nacional, tendo sido enviado na década de 70 pelo pessoal do posto de Barracão dos 

Mendes. O espécime capturado em Vieira, Teresópolis, é testemunho, obtido em região 

adjacente, da ocorrência recente da espécie no PETP.  

Algumas espécies encontram-se aparentemente extintas há muito na região, como é o caso 

do tapir (Tapirus terrestris) e da onça-pintada (Panthera onça), já reportadas como muito raras 

pelos naturalistas que percorreram a região em meados do século XIX. Não estão listadas na 

Tabela 4-4 por não terem sido localizados registros bibliográficos ou museológicos outras 

espécies de carnívoros provavelmente extintas na região, mas que por suas distribuições 

amplas devem ter ocorrido na região do PETP, como a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o 

jaguarundi (Puma yagouaroundi).   

Os registros recentes (últimos dez anos) de pequenos mamíferos terrestres da coleção do 

Museu Nacional reportam espécies ubíquas às regiões de altitudes baixas e intermediárias 

adjacentes à face sul do PETP (municípios de Magé, Guapimirim, e Cachoeiras de Macacu e 

Silva Jardim): os roedores Akodon cursor, Oxymycterus dasytrichus, Nectomys squamipes, 
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Oligoryzomys nigripes, Trinomys dimidiatus, Euryoryzomys intermedius, Sooretamys angouya, 

Rhipidomys sp., além do caxinguelê, Sciurus ingrami, da cutia Dasyprocta agouti e do ouriço-

caixeiro, Sphiggurus insidiosus; os marsupiais Micoureus demerarae, Caluromys philander, 

Marmosops incanus, Didelphis aurita, Philander frenata, Metachirus nudicaudatus e 

Monodelphis americana; o cingulata Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) e o lagomorfo 

Sylvilagus brasiliensis (tapiti).  Algumas formas de médio e grande porte têm sido registradas, 

da mesma forma, em diversas áreas adjacentes ao PETP: Cerdocyon thous (cachorro-do-

mato), Cuniculus paca (paca), Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) e Lutra longicaudis 

(lontra), as duas últimas mais raras e restritas localmente, assim como os primatas Cebus 

nigritus e Alouatta guariba. Um inventário recente da região de Guapiaçú (Rocha et al., 2005), 

listou ainda duas espécies de felídeos para a região da REGUA, Leopardus wiedii, o 

maracajá, e Puma concolor, a suçuaruna, entre outras 36 espécies de mamíferos, dentre as 

quais 21 quirópteros, 7 roedores, 5 marsupiais, 2 xenartros e 1 primata.   

 Da região adjacente ao PETP em Silva Jardim foram obtidos registros recentes de 

Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Tayassu tajacu (o cateto) também reportado da 

região de Guapiaçu (REGUA), o primata Leontopithecus rosalia (mico-leão-dourado), e os 

ratos-de-espinho Trinomys eliasi, Phyllomys pattoni, Kannabateomys amblyonyx e 

Euryzygomatomys guiara, além dos outros roedores mais ubíquos reportados acima. Há 

registros históricos (década de 50) da presença, na região de Casimiro de Abreu, da preguiça-

de-coleira (Bradypus torquatus) e relatos de moradores informam da ocorrência desse animal 

na região de Macaé de Cima (Nova Friburgo), ainda que não tenha sido possível confirmar 

essas informações durante nossas visitas às regiões do PETP. Apenas uma espécie de 

preguiça foi registrada na área do PETP, Bradypus variegatus, aparentemente amplamente 

distribuída e abundante, mas pouco registrada em inventários possivelmente devido a sua 

natureza crítica.  

As áreas adjacentes ao norte do PETP apresentam espécies restritas ao altiplano e cotas 

altimétricas mais elevadas, tais como os roedores Oxymycterus cf. quaestor, 

Brucepattersonius sp., Akodon montensis, Delomys sublineatus, Delomys dorsalis, Trinomys 

bonafidae, e o marsupial Marmosops paulensis, além de espécies que também habitam as 

áreas mais baixas, como A. cursor, Nectomys squamipes, O. nigripes, O. russatus. A região 

que se estende em direção a Guapirimirim revelou ainda formas localmente raras, como os 

roedores Euryzygomatomys guiara, Oecomys sp. e o tatu-de-rabo-mole Cabassous tatouay. 

É importante destacar que os registros de anos recentes apenas atestam a ocorrência dessas 

espécies em regiões próximas ou nos limites do PETP. Eles não permitem, entretanto, uma 

análise segura da abundância das espécies estudadas e, tampouco, do efeito da 
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fragmentação do hábitat e da pressão de caça sobre as populações de mamíferos e de sua 

perpetuação na região. 

Alguns projetos recentes têm proporcionado informações atualizadas sobre populações, na 

região do PETP e adjacências, dos representantes locais de primatas e quirópteros, duas 

ordens-foco na determinação de estratégias de conservação e manejo: os quirópteros por 

incluírem espécies que constituem importantes elos na polinização e dispersão de sementes 

em florestas, bem como no controle de populações de insetos, e os primatas, que além de 

constituírem um fator relevante na dispersão de espécies vegetais, incluem formas que 

exercem grande fascínio no público em geral, possibilitando sua rápida identificação como 

espécies-bandeira em questões relacionadas à preservação. 

No período compreendido entre janeiro de 2001 e junho de 2003 foi realizado um inventário 

da quiropterofauna do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, principalmente das vertentes de 

Teresópolis e Guapimirim (Rocha, 2003). Os 215 espécimes capturados permitiram a 

identificação de 17 espécies pertencentes às famílias Phyllostomidae, Vespertilionidae e 

Molossidae. Phyllostomidae foi a família mais bem representada, tendo sido registradas cinco 

subfamílias (Phyllostominae, Carolliinae, Glossophaginae, Stenodermatinae e 

Desmodontinae) e doze espécies, seguida de Vespertilionidae com quatro espécies e 

Molossidae com uma espécie. Assim como em outros inventários na Mata Atlântica, na 

estruturação da comunidade, apenas três espécies (Sturnira lilium, Carollia perspicillata e 

Artibeus lituratus) somaram 60% do total de capturas, o restante sendo dividido entre as 

outras 14 espécies. Considerando-se a riqueza de espécies, as categorias tróficas que mais 

contribuíram para a diversidade foram as dos frugívoros e insetívoros (6 spp.), seguidas dos 

nectarívoros (4 spp.) e hematófagos (1 spp.). O registro de espécies não comumente 

capturadas em outras localidades, indica que o Parque abriga uma fauna diversificada. Duas 

das quatro espécies de morcegos que têm sido reconhecidas como endêmicas da Região 

Sudeste do Brasil, Lonchophylla bokermanni e Platyrrhinus recifinus, foram registradas no 

inventário do PNSO.  

Para o PETP, 17 espécies das famílias Phyllostomidae (10 spp.), Vespertilionidae (6 spp.) e 

Emballonuridae (1 spp.) foram registradas. Considerando-se a riqueza de espécies, as 

categorias tróficas que mais contribuíram para a diversidade foram as dos frugívoros e 

insetívoros (7 spp.), seguidas dos nectarívoros, hematófagos e carnívoros (1 sp. cada). 

A comunidade de morcegos do PETP é bastante similar à do PNSO, uma vez que ambas 

caracterizam-se por apresentar faunas de altitude. Espécies pouco frequentes em áreas de 

baixada e que constam em listas de espécies ameaçadas de extinção mostraram-se 

relativamente comuns nessas duas localidades (e.g. Myotis levis e Myotis ruber). Talvez 
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essas espécies apresentem populações estáveis em áreas de climas mais amenos e de boa 

integridade biótica e a inclusão delas em listas de espécies ameaçadas não se justifique.  

Em um outro inventário realizado em área adjacente ao PETP (Reserva Ecológica Guapiaçu, 

Rocha et al., 2005), a comunidade de morcegos caracteriza-se como um conjunto de espécies 

de áreas baixas (abaixo dos 600 m), bastante similar à de outras áreas de baixada do Rio de 

Janeiro. Essa difere bastante do conjunto de espécies obtido para o PETP principalmente em 

relação ao percentual de participação das espécies insetívoras no total de capturas (PETP ± 

40%; REGUA ± 27%).  

No que diz respeito aos Primates, um estudo recente (Garcia, submetido) visando estudar a 

abundância, distribuição e ameaças atuais dos muriquis (Brachyteles arachnoides) no estado 

do Rio de Janeiro, reportou muriquis em quatro diferentes localidades do PNSO: matas 

adjacentes do Dedo de Deus, nascentes do rio Paquequer, nascentes do rio Soberbo 

(Garrafão) e nascentes do Rio Santo Aleixo. A contagem máxima de indivíduos obtida nestas 

áreas foi de 22 animais. Devido à proximidade das três primeiras áreas pode ser que os 

animais observados pertençam a um mesmo grupo. Na área de Santo Aleixo, foi encontrado 

um outro grupo com pelo menos 15 animais. Assim, o número mínimo de muriquis 

observados no PNSO foi de 37 indivíduos, provavelmente distribuídos entre dois bandos 

(Garcia, submetido). O projeto também identificou, além do muriqui, outras três espécies de 

primatas no PNSO: Cebus nigritus, Alouatta guariba e Callithrix penicillata (espécie 

introduzida). A área da Estação Ecológica de Paraíso, com altitudes variando de 60 a 1.350 m 

(Serra do Subaio) também foi estudada no âmbito daquele projeto, mas nenhum muriqui foi 

encontrado. Vários entrevistados relataram sobre a dificuldade de vê-los e sobre o fato de ser 

um animal muito visado por caçadores. Nessa localidade haviam sido abatidos, em 1980, 

mais de 10 indivíduos de muriqui (Silva, 1987). Na região de Macaé de Cima, em área de 

florestas que hoje pertencem ao Parque Estadual dos Três Picos, também foram conduzidos 

15 dias de trabalho de campo sem que nenhum muriqui tivesse sido observado. Os 

moradores locais confirmaram a presença dos muriquis nesta área, porém de ocorrência rara. 

Outros primatas foram observados durante a visita: sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), 

macaco–prego (C. nigritus) e barbados (A. guariba). Segundo Garcia (submetido), apesar do 

bom estado de preservação da mata, os muriquis poderiam estar sofrendo ameaças de 

caçadores. Durante os levantamentos, realizados em 1999, quatro ranchos de caçadores 

foram encontrados contendo “trabucos” e armadilhas para capturar animais de porte médio. 

No presente projeto obtivemos relatos confiáveis da ocorrência de muriquis na região do 

PETP de Guapiaçú, durante nossos trabalhos de campo realizados na região, de 3 a 8 de 

janeiro de 2006, pelo guarda-parque da Reserva Ecológica de Guapiaçu, que percorre as 

trilhas localizadas na área do PETP de dois em dois dias. Ele informou avistar frequentemente 
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um grupo na cota de 1.000 m, naquela trilha. Na ocasião, apesar de termos encontrado 

evidências da passagem de um grupo de primatas em uma região mais baixa do que onde 

seriam frequentemente avistados, não logramos avistar qualquer indivíduo de Brachytheles.  

Finalmente, algumas espécies de pequenos mamíferos historicamente consideradas raras, 

como os roedores Phaenomys ferrugineus, Bibimys labiosus e Akodon lindberghi, entre 

outros, puderam ser registradas a partir de espécimes coletados recentemente, que portanto 

atestam sua permanência na região do PETP e adjacências. Uma vez que existem registros, 

dessas e de outras espécies raras, em outras regiões da Floresta Atlântica, não se 

registraram espécies endêmicas ao PETP nesse inventário.  

4.2.2.2.3 - Principais fatores de redução 

Apesar de registros recentes para uma ampla diversidade de espécies (Tabela 4-4), essas 

foram registradas normalmente em baixas abundâncias em nosso levantamento e em outros 

estudos, podendo-se constatar uma notável rarefação de indícios de formas de médio e 

grande porte. Esses resultados tem sido interpretados geralmente como decorrentes da forte 

pressão de caça sofrida historicamente pela mastofauna dessa região. Entretanto, as baixas 

densidades registradas mesmo para espécies que não são tradicionalmente foco de 

caçadores, tais como marsupiais (que frequentemente aumentam em densidade quando 

carnívoros maiores são extirpados) são interpretados aqui como indício de que outras causas, 

paralelamente às atividades cinegéticas, venham determinando as baixas densidades 

observadas neste e em outros inventários de mamíferos na região.  

Relatos sobre a mastofauna dessa parte da Floresta Atlântica são coincidentes em reportar 

uma relativamente alta diversidade e baixas abundâncias. Já no século XIX alguns 

naturalistas destacavam a dificuldade de se observar mamíferos nas florestas dessa parte da 

Floresta Atlântica. As causas para esse padrão poderiam estar relacionadas à fatores 

históricos relacionados à ocupação humana ou mesmo refletirem localmente um padrão 

remanescente daquele revelado para florestas antigas em uma situação clímax, em que existe 

uma ampla divisão de nichos, ocupados por uma maior diversidade de formas, dificultando a 

dominância em número de algumas poucas espécies. O desmatamento e a consequente 

expansão de áreas abertas onde antes se situavam ambientes florestais, por outro lado, têm 

aberto espaço para o aparecimento de algumas espécies campestres em áreas adjacentes à 

região do PETP. Algumas dessas espécies, particularmente de pequenos mamíferos 

característicos de ambientes nos primeiros estágios de sucessão vegetal, como capinzais, 

capoeiras e tabocais, podem se apresentar em maiores densidades em períodos de 

frutificação ou de brotamento depois de episódios de incêndios florestais, algumas podendo 

constituir-se em pragas como alguns roedores silvestres em episódios de “ratadas”. Esse 
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parece ser o caso dos registros excepcionais de algumas formas de áreas mais abertas, como 

os tatus Euphractus sexcinctus e Cabassous tatouay em regiões próximas ao PETP. 

A principal ameaça atual aos mamíferos silvestres dessa região montanhosa da Floresta 

Atlântica parece ser a destruição de habitats desencadeada pelo aumento das populações 

humanas e a consequente expansão desordenada de núcleos urbanos, assim como a 

implementação de atividades agropecuárias e industriais inerentes a essa expansão. Esses 

processos têm consequências em diversos aspectos para a fauna de mamíferos, seja na 

redução de áreas de floresta, inviabilizando a permanência de espécies que necessitem de 

grandes áreas de vida, ou determinando o isolamento de populações locais de espécies mais 

restritas, sujeitando-as à reduções drásticas, sem a possibilidade de recuperação pelo 

ingresso de novos indivíduos. Tanto a caça como a extração de madeira (algumas espécies 

vegetais constituindo-se em importantes fontes de recursos alimentares) podem representar 

ameaças importantes às populações de mamíferos quando as áreas preservadas atingem 

limites mínimos.   

4.2.2.2.4 - Sugestões e recomendações futuras em defesa da mastofauna 

Algumas medidas de caráter geral terão grande impacto na manutenção das populações de 

mamíferos silvestres no PETP e regiões adjacentes: 

1) ações fiscalizatórias: 

• a prevenção e combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas de floresta 

nativa; 

• o controle do desmatamento e da retirada seletiva de espécies vegetais que 

constituam recursos alimentares únicos para a fauna silvestre,  

• o controle do uso de agrotóxicos e de seu descarte nas propriedades próximas ao 

PETP; 

• a ação fiscalizadora eficaz no combate à caça e ao comércio de animais silvestres, 

através da presença constante de pessoal treinado percorrendo trilhas e áreas 

tradicionalmente utilizadas por caçadores. 

  

2) ações de manejo: 

• o reflorestamento de áreas de pasto abandonadas e encostas com espécies nativas 

utilizadas pelos animais silvestres;  
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• a retirada de animais domésticos e de criação da área do PETP ou seu controle e 

confinamento quando a retirada não for possível;  

• a construção de passagens (túneis) para animais silvestres em diversos pontos das 

rodovias e estradas secundárias que cruzam o Parque. 

3) ações educativas: 

• a instalação de sinalização educativa ao longo das estradas nas áreas de maior 

acesso proximidade ao PETP; 

• o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental sério junto às comunidades 

vizinhas ao PETP. 

4) ações específicas: 

• o estímulo à realização de pesquisas direcionadas à geração de respostas específicas 

aos problemas de manejo, como a determinação dos tamanhos populacionais de 

diferentes espécies, os efeitos da fragmentação de habitats na diversidade e 

abundância e o tamanho mínimo de áreas contíguas para acomodar espécies de 

grande área de vida ou o mapeamento de espécies vegetais que constituam recursos 

para a fauna, no sentido de direcionar intervenções para favorecer o crescimento das 

populações; 

• a geração de um banco de dados georreferenciado sobre a mastofauna da área, com 

a documentação de pontos de ocorrência das espécies silvestres, pontos de 

atropelamento em rodovias, acidentes mais frequentes envolvendo animas silvestres 

no sentido de possibilitar a otimização de recursos em intervenções que venham a 

facilitar o trânsito de animais na reserva, como por exemplo, na escolha dos pontos de 

passagem sob rodovias. 

4.2.2.3 - Herpetofauna 

4.2.2.3.1 - Introdução 

O Brasil é o país mais rico em diversidade de anfíbios e répteis com cerca de  750 e 630 

espécies respectivamente. (Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2001). A anurofauna neotropical, 

em especial do Sudeste brasileiro é muito diversificada e relativamente pouco conhecida, 

havendo uma grande escassez de dados relativos à biologia e ecologia deste grupo, além de 

um grande número de espécies ainda não descritas. 
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A Floresta Atlântica contém uma herpetofauna rica e altamente endêmica, tendo seu estudo 

nos últimos anos fornecido elementos para interpretação de processos evolutivos e de 

mecanismos de interação entre diversos grupos de anfíbios e destes com o meio ambiente.  

A Floresta Atlântica do estado do Rio de Janeiro ainda possui grande biodiversidade para 

diversos grupos da fauna e flora, sendo também um dos maiores centros de endemismo do 

país. 

Esta biodiversidade esta associada à grande variação orográfica (0-2787 m) e uma cobertura 

vegetal variada. A perda da biodiversidade está intimamente ligada à história da ocupação 

humana, principalmente neste bioma de Mata Atlântica.  

Este estado possuía 97% dos seus 43.864,3 km², cobertos por florestas. Hoje se tem 

estimado apenas cerca de 17% de cobertura florestal, se levarmos em conta as áreas 

primarias, secundárias e os fragmentos florestais. Devido a sua pouca mobilidade a 

herpetofauna depende intensamente de seu ambiente razão pela qual é dos primeiros grupos 

a sentirem a destruição de ecossistemas. Este é também um dos ecossistemas mais 

seriamente ameaçados do País, principalmente devido à 500 anos de ação antrópica exercida 

desde a colonização. 

Os anfíbios se subdividem nas ordens Gymnophiona, Anura e Urodela, sendo que  esta última 

não ocorre no sudeste brasileiro. Os Gymnophiona são conhecidos vulgarmente como 

Cecilias, que são os anfíbios ápodes e os anuros são os sapos, rãs e pererecas. 

O estado do Rio de Janeiro apresenta uma diversidade taxonômica de anfíbios apreciável 

com 166 espécies (Rocha et. al., 2004), ocorrendo em uma ampla diversidade de ambientes e 

um variado aspecto de biologia reprodutiva, acarretando grandes dificuldades para o estudo 

sistemático destas espécies. Segundo levantamento da fauna ameaçada de extinção no 

estado do Rio de Janeiro 4 espécies de anfíbios são consideradas ameaçadas e outras 12 

espécies foram consideradas presumivelmente ameaçadas, entre elas podemos citar: Hyla 

fluminea, Hyla musica, Cycloramphus eleutherodactylus e CycloramphusT stejnegeri todas 

encontradas nas florestas da Serra dos Órgãos.  

Os répteis contam com 127 espécies registradas no Estado do Rio de Janeiro (Rocha et. 

al.,2004) distribuídos nas ordens: Quelônia, Crocodylia e Squamata que se divide nas 

subordens Anphisbaenia, Ophidia, e Lacertília.  

O Parque Estadual dos Três Picos forma um contínuo florestal com o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, Estação Ecológica do Paraíso e a Reserva Biológica de Araras, totalizando 

uma área de 65,278 ha que aumenta a sua importância como refúgio para inúmeras espécies 
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da fauna e da flora. Nesta Unidade de Conservação, há ocorrência de espécies raras e 

endêmicas, e provavelmente diversas outras espécies a serem descobertas quando 

levantamentos mais aprofundados vierem a ser realizados, particularmente em suas íngremes 

encostas, que certamente ainda reservam muitas surpresas nesse sentido graças à sua difícil 

acessibilidade. 

O desaparecimento de algumas espécies de anfíbios já foi assinalado em diversas regiões do 

planeta pela destruição de seus habitats. O número de anuros tem diminuído 

significativamente em países onde esses animais sempre foram abundantes, como Costa 

Rica e Austrália. Mas a redução tem sido observada, praticamente em todo o mundo, 

incluindo países como Brasil e Estados Unidos. Muitas hipóteses foram levantadas para 

esclarecer tal fenômeno e a mais provável, certamente é a da degradação do meio ambiente, 

que extingue habitats reprodutivos e também possibilita a contaminação por fungos 

patogênicos em espécies extremamente sensíveis. (Silvano, D. I & Segalla, M. V. 2005). 

Este projeto inventariou de forma preliminar as espécies de répteis e anfíbios encontradas em 

alguns setores do PETP, contribuindo assim para o conhecimento da biodiversidade da região 

assim como sua preservação. 

Para registrar répteis e anfíbios foram feitas buscas específicas no maior número de 

ambientes possíveis, inclusive o peridomiciliar. Diferentes espécies tem períodos de 

atividades diferentes e selecionam os micro-habitats onde residem; então como boa estratégia 

houve a inspeção minuciosa dos mais diferentes lugares durante o dia e a noite.  

No ambiente peridomiciliar, possíveis abrigos como telhas e escombros não podem ser 

descartados. Outros ambientes como cursos d’água lóticos e lênticos, brejos e lagos são 

observados cuidadosamente; nas margens, as rochas e a vegetação rasteira e arbustiva. Nas 

trilhas no interior da mata, as epífitas, rochas, tronco podres, cascas de árvores e buracos são 

observados. O Anexo III ilustra alguns desses métodos.  

Além dos animais encontrados no campo, foram considerados também aqueles já coletados 

no PETP, existentes e preservados em álcool, como no Núcleo do Jequitibá no município de 

Cachoeiras de Macacu.  

Também foram consideradas informações resultantes de entrevistas com moradores e 

usuários antigos do Parque, além de escassas citações de literatura.  
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Tabela 4-4 - Georreferenciamento e dias de expedição das localidades visitadas. 

 

4.2.2.3.2 - Resultados e discussões 

As quatro expedições totalizaram 56 horas de trabalho de campo, divididos em turnos.  

Conforme a tabela Anexo II, foram encontrados 13 espécies de anfíbios, todos Anura de 05 

famílias e 9 de répteis, representado por 4 ordens, como Anphisbaena, Lacertillia, Ofidia e 

Quelônia, A maioria dos espécimes encontradas em campo muitas vezes foram vistas uma 

única vez.  

A baixa diversidade e abundância dos animais encontrados em campo está diretamente 

relacionada com fatores climáticos e sazonais, fato este já muito conhecido e claro nos 

trabalhos de Schineider, J. A. & Teixeira, R. L. (2001), Ávila, R. W. & Ferreira, V. L. (2004), 

Vasconcelos, T. S. & Rossa- Feres, D. C. (2005). O melhor período para se avistar répteis e 

anfíbios é durante os meses mais quentes, do início e do final do ano.  

Não foi encontrada literatura relevante a inventários de herpetofauna do Estado do Rio de 

Janeiro. Normalmente informações sobre listas de espécie são apenas apresentadas em 

congressos e não são concluídas em artigos científicos. Na maioria das vezes a distribuição 

de uma espécie é conhecida apenas pela localidade-tipo ou quando foi feito algum trabalho 

recente de revisão taxonômica.  

Durante as expedições de campo foram raros os encontros já que os dias frios contribuem 

para a baixa do metabolismo, fazendo com que eles entrem em um processo de letargia 

refugiando-se em seus abrigos. Assim como os anfíbios, os répteis são ativos durante os 

meses mais quentes do ano.  
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Certamente, com um período de amostragem mais prolongado, o uso de armadilhas de queda 

aumentaria os valores quantitativos e qualitativos, pois assim teríamos mais um método 

atuando concomitantemente. 

Os quelônios encontrados foram o cágado-de-pescoço-comprido (Hydromedusa tectifera) e o 

cágado-da-serra (Hydromedusa maximiliani) ambos citados por Rocha-e-Silva & Kischlat 

(1992) para Cachoeiras de Macacu, e novamente a segunda espécie foi registrada por um 

funcionário do Instituto Estadual de Florestas, conforme ilustra o anexo IV.  

Os Anphisbaenidae, por serem animais de hábitos fossoriais são de difícil encontro, diferente 

dos lagartos Ameiva spp, Maboya spp., Tupinambis spp. que são abundantes nos dias 

quentes, termoregulando ao sol. No interior da mata podemos encontrar os Enyalius, lagartos 

onde o macho é verde e a fêmea marrom com ornamentos creme. Com hábitos noturnos, 

temos o Gekonidae Gymnodactylus darwinii, encontrado entre as fendas de blocos de rochas 

na mata sombria. Quatro famílias de serpentes foram registradas para a região. Acredita-se 

que a diversidade seja muito maior, sendo necessário um período amostral maior. Para os 

boideos foram registrados apenas a Boa Constrictor e estima-se a ocorrência de Coralus 

hortulanus.serpentes muito cobiçadas pelo comércio ilegal.  

Dentre os répteis de interesse médico destacam-se os viperideos com sete espécies em três 

gêneros, para o Estado do Rio de Janeiro. No Brasil a maioria dos acidentes ofídicos são com 

pessoas do sexo masculino, trabalhadores rurais, atingindo principalmente os membros 

inferiores, sendo que 85% das notificações de acidentes referem-se ao gênero Bothrops, 

conhecidas popularmente como jararaca (Bochner & Struchiner, 2003). 

Cinco espécies de Bothrops podem ser encontradas na região: B. jararaca, B. jararacussu, B. 

fonsecai, B. n. fluminesnis e B. bilineata. Nesta última, a coloração verde e os hábitos 

arborícolas, tornam-na uma serpente rara mesmo nas coleções científicas; altamente 

ameaçada de extinção.  

Outro viperideo importante é Lachesis muta, que assim como os anteriores, são endêmicos de 

mata úmidas. Conhecida popularmente como surucucu, L. muta é a maior serpente 

peçonhenta do Brasil (e uma das maiores do mundo) medindo até 3,5 m. altamente 

ameaçada de extinção.  

O gênero Crotalus, conhecidas como cascavéis, são espécies invasoras. Muito abundantes 

na região do médio Paraíba do Sul, porém não encontrada na região serrana. Esta espécie 

está entrando pelo estado do Rio de Janeiro devido à supressão descontrolada da cobertura 

vegetal original.  
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A família Elapidae, representada nos outros países pelas najas e mambas, aqui no Brasil 

apenas com o gênero Micrurus. Estas serpentes são difíceis de serem encontradas devido ao 

comportamento fossoreal. Conhecidas popularmente como cobra coral, são serpentes muito 

perigosas, mas seus acidentes são raros. 

Todos os répteis e anfíbios que foram citados no texto, porém, não constam no anexo II, são 

exemplos de animais que provavelmente ocorrem na região mas não se têm registro visual 

tão pouco citação bibliografia. Os anexos IV, V e VI ilustram alguns dos répteis e anfíbios 

encontrados e identificados. 
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4.2.2.4 - Artropofauna 

4.2.2.4.1 - Introdução 

A América do Sul, devido à localização privilegiada nos trópicos possui uma condição 

ambiental favorável à manutenção dos mais deferentes biomas. As florestas tropicais, em 

especial, são os locais mais ricos em biodiversidade do mundo, com complexidade estrutural 

favorável à existência de diferentes nichos, e sofre com a falta de conhecimento das espécies 

que ainda vivem associado com a devastação desenfreada. (BENATI et all 2005, BROWN & 

FREITAS 2000b, GUSMÃO &  CREÃO-DUARTE 2004) 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil, tendo nos últimos 500 

anos perdido mais de 90% da floresta original, transformada em ambientes alterados pelo 

homem, restando apenas uma pequena fração, espalhada em manchas pelo enorme território 

nacional. (GUSMÃO & CREÃO-DUARTE 2004) 

Só após se evidenciar essa grande destruição, a partir da última década é que trabalhos 

relacionados a inventários faunísticos, principalmente com invertebrados, ganharam interesse 

pelos especialistas das instituições e mesmo assim não são suficientes para ter uma resposta 

real da diversidade e abundância desses organismos. 

O interesse em pesquisas com artrópodes como ferramenta para o monitoramento ambiental 

vem crescendo ultimamente, diferentes autores comentam sobre o potencial valor dos 

artrópodes como resposta de pressões antrópicas em ambientes naturais, comprovando que 

os artrópodes respondem mais rapidamente as mudanças no ambiente do que os seres com 

ciclo longo, além de poderem ser mais facilmente observados e capturados.(GUSMÃO & 

CREÃO-DUARTE 2004, LEWINSOHN et all 2005, TESTON & CORSEUIL 2004). Os insetos e as 

aranhas por serem bem abundantes e facilmente capturados por armadilhas são ótimos 

modelos para o estudo do meio ambiente. (CRUZ 2005, NETO et all 1995). Muitas espécies, 

decorrentes em endemismo ou sensíveis a mudanças dos fatores, já estão na lista como 

ameaçadas de extinção (LEWINSOHN  et all 2005) 

BRANDÃO et all (2000), relaciona os especialistas  com  as  instituições nacionais de pesquisa 

de cada grupo de invertebrado,  e assim pode-se notar que estas Instituições  possuem pouco 

material humano comparado com o trabalho a ser desenvolvido. 

Muitos trabalhos que se intitulam como inventários de fauna de artrópodes, apenas trazem 

listas com identificações ao nível de ordem ou família, como os de FERREIRA, R. L & MARQUES, 

M.M.(1998), além de muitos outros; salvo aqueles que são resultantes de projetos específicos 
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em determinado grupo, como os de TESTON J. A. & CORSEUIL, 2004 e TESTON J. A. & 

CORSEUIL, 2006, especialistas em Lepidopteras. Uma prática muito usada, mesmo pelos 

especialistas, é a separação por morfotipos. Consiste em dar números para espécies que são 

diferentes porém difíceis de serem determinadas, como foi feito no levantamento de espécies 

de aranhas de BENAT et all (2005) na Bahia, e SANTOS et all (2003) com artrópodes de 

palmeiras em Mato Grosso. 

Isso se justifica devido a enorme diversidade desses animais nos biomas neotropicais e como 

mostra BRANDÃO et all (2000), existem poucos especialistas para cada grupo de artrópode, 

onde em muitos casos especialistas trabalham apenas com determinadas famílias. Isso 

associado à carência de bibliografias atualizadas, bem elaboradas e ilustradas faz com que a 

determinação específicas dos artrópodos seja impossível de ser realizada por pessoal que 

não trabalhe diretamente com o grupo em questão. 

Uma possibilidade para a determinação especifica desses animais seria envia-los para os 

respectivos especialistas, porém os mesmos já estão ocupados com as suas atividades de 

pesquisa e ensino, e dificilmente irão determinar esses animais sem algum custo. Como esta 

determinação envolve muitos pesquisadores e normalmente existe uma grande quantidade de 

material para se identificar, isso acarretaria um grande gasto financeiro inviabilizando  o 

projeto (Com. Pess).  

4.2.2.4.2 - Os artrópodes 

Os artrópodes terrestres compreendem os insetos, aracnídeos, miriápodes e alguns 

crustáceos, diretamente relacionado com a complexidade vegetal e o suporte hídrico do 

ambiente. 

Existem já conhecidas da ciência cerca de 800.000 espécies de insetos distribuídas em cerca 

de 30 ordens (apresentada por diferentes autores), amplamente espalhados por todos os 

ambientes. Uma infinidade de espécies são de interesse médico e veterinário, como as 

moscas e mosquitos, pulgas, abelhas, outras possuem um interesse agrícola muito grande, 

podendo ser pragas ou defensores agrícolas. (MARCONDES, 2001). Os insetos são o grupo de 

animais mais diversificados do planeta, correspondendo a mais da metade dos seres viventes 

descritos e surpreendentemente, o grupo sobre o qual menos se sabe, quando comparado à 

outros grupos (TESTON  & CORSEUIL 2006). 

Os miriápodes, agrupados em 5 ordens somam 11 mil espécies viventes no mundo e 400 no 

Brasil (KNYSAK &  MARTINS 1999). A maioria destas são importantes predadores da fauna de 

solo, alimentando-se de pequenos artrópodes ou até mesmo de pequenos camundongos e 
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lagartos, como o caso das Scolopendras,  ou lacraias, responsáveis por inúmeros acidentes 

com humanos. Os diplopodos tem sua importância na decomposição de matéria orgânica no 

solo, sendo que em alguns casos podem se tornar pragas agrícolas. Certas espécies da 

família Rhinocricidae, podem causar queimaduras com suas secreções. (BRUSCA & BRUSCA 

2003, BAKER 1974, ARAB et all 2003) 

Os aracnídeos são agrupados em 11 ordens, os mais comuns são conhecidos como aranhas, 

escorpiões e ácaros. Compreendem outro grande grupo megadiversificado, onde só a ordem 

das aranhas possui cerca de 40 mil espécies. A maior parte das ordens são vorazes 

predadores de outros artrópodes, mas a ordem Acari já é formada por formas parasitas. 

Possuem larga importância no meio ambiente já que algumas espécies podem causar 

acidentes graves e outras transmitirem doenças muito graves (MARCONDES 2001), além de 

contemplar sua participação no controle biológico de pragas agrícolas, como destacaram 

Reichert & Lockley (1984) em relação às aranhas. Alguns autores comentam sobre a falta de 

conhecimento da fauna de aranhas neotropicais, como CODDINGTON & LEVI (1991) e 

BRESCOVIT (1999), que fazem estimativas de que apenas uma fração pequena da fauna é 

conhecida. 

A maioria dos crustáceos estão relacionados com o ambiente aquático, mas algumas 

espécies são bem adaptadas ao ambiente de florestas. As espécies viventes em florestas, 

nas margens dos rios ou na serrapilheira, são de importância significativa para o ecossistema, 

já que atuam como decompositores de matéria orgânica, como os isópodes e anfípodes. 

Outras grupos, como caranguejos e camarões, já dependem mais do ambiente aquático. 

Existem ainda os microcrustáceos, como os copépodes, que habitam o ambiente aquático 

(lagos, cavernas, bromélias) e são considerados o elo da cadeia alimentar (BRUSCA & BRUSCA 

2003). 

4.2.2.4.3 - Objetivos 

 Este projeto teve como objetivo realizar uma avaliação ecológica rápida para avaliar a 

diversidade de artrópodes terrestres que ocorrem no PETP, proporcionando então 

informações mais precisas sobre a fauna a ser estudada pelos respectivos especialistas. O 

trabalho apresenta uma lista de espécies com toda a hierarquia taxonômica além de um 

acervo fotográfico. A determinação especifica não foi prioritária devido a fatores já discutidos 

anteriormente. 
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4.2.2.4.4 - Metodologia  

A área do estudo restringiu-se ao Parque Estadual de Três Picos e sua Zona do Entorno, que 

correspondem respectivamente a 46.350 hectares e uma faixa adicional em seu entorno com 

largura de aproximadamente dez quilômetros, onde foi possível estabelecer este limite.  

Abaixo a área do Parque com a localização de seu núcleo de Cachoeiras de Macacu marcada 

em vermelho, na carta e nas fotos restituídas.   

 

 

1 - local de amostragem em mapa turístico 1:210. 
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             2 - em imagem satélite 1:250 da embrapa. 
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3 - imagem satélite Google Earth - A seta mostra o mesmo ponto vermelho dos mapas. 

Para registro dos animais, foram utilizados métodos específicos para determinados grupos 

taxonômicos, como armadilha e captura direta. Como não é objetivo a quantificação dos 

exemplares, apenas foram capturados alguns exemplares para identificação e fotografia após 

o que foram novamente libertados no mesmo local das capturas. A técnica da captura visual 

livre visa explorar cuidadosamente os ambientes já previamente relacionados com a 

ocorrência de determinados espécimes. Abrigos de rocha, troncos podres, cascas de árvores 

são alguns exemplos dos ambientes que são observados. 

O batedouro entomológico consiste em um pano branco armado com moldura e com as 

dimensões de 1m x 1m,  que  foi utilizado em transectos, no interior das matas. Esta simples 

armadilha era colocada sob os arbustos que eram sacudidos para coleta dos artrópodes que  

caiam sobre o pano.  

A armadilha luminosa consiste em um pano branco, armado ao entardecer e retirado ao 

amanhecer do dia seguinte. Nele se colocam lâmpadas ultra-violeta que refletem no pano e 
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atraem então os insetos, que tendem a cair no pano.  Estas metodologias estão bem descritas 

nos livros básicos do assunto (BORROR & DELONG 1969) 

Abaixo a foto das armadilhas: 

 

 

 

4.2.2.4.4-Resultados e considerações ecológicas 

Foram encontrados 133 espécimes de artrópodes terrestres, distribuídas em 17 ordens e 122 

gêneros, como mostra a Tabela 4-5: 
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Tabela 4-5 – Valores quantitativos dos animais encontrados 
 em seus respectivos grupos 

Classes ordens gêneros espécies 

Arachnida 4 58 69 

Diplopoda 2 4 4 

Insecta 10 59 59 

Crustracea 1 1 1 

 

A Tabela 4-6 apresenta a lista de espécimes encontrados durante a excursão de 

amostragem, prejudicada com a frente fria que persistiu durante todo o período. 

Infelizmente uma das técnicas de coleta, que consiste em peneirar a serrapilheira, não foi 

possível de ser realizada já que as folhas estavam alagadas. Com esta técnica seria possível 

aumentar significantemente os valores quantitativos. 

O grupo mais diversificado e sem dúvida abundante foram as aranhas, com 53 gêneros e 60 

espécies (anexo V fig 1-7). Formam uma ordem de animais extremamente curiosos devido 

aos incríveis comportamentos biológicos, que despertam interesse em todos aqueles que têm 

a oportunidade de ver. Nenhuma delas considerada de interesse médico, apesar da Mata 

Atlântica ser um ambiente típico para a aranha armadeira (Phoneutria spp.) e a aranha 

marrom (Loxosceles spp). Boa parte dessas espécies são relativamente comuns neste 

ambiente, porém as espécies do gênero Plato, Ogulnius e Wendilgarda são inéditas para a 

ciência sendo valioso material de estudo em tese de pós-graduação. O gênero 

Sphymphtognata, também capturado, é uma espécie a ser analisada com mais rigor, pois 

mesmo não sendo uma espécie nova é uma espécies difícil de ser encontrada. Foram 

encontrados 5 espécies de aranhas grandes e errantes que podem eventualmente causar 

algum acidente se forem manuseadas por pessoas não habilitadas. São aranhas comuns em 

florestas úmidas: Oligoctenus medius, O. ornatus, Enoploctenus cyclotorax, Trechalea 

keyserling e Lasiodora. As três primeiras da mesma família da aranha armadeira, Ctenidae, 

encontradas caminhando no solo da mata durante a noite; Trechalea, encontrada apenas ao 

longo de rios e córregos; e o gênero Lasiodora, da família das aranhas caranguejeiras, 

Theraphosidae. Deve se ressaltar que estas aranhas devem ser preservadas e não 

molestadas por pessoas curiosas.  

Os Opiliões são bem representados em florestas úmidas, mas devido as chuvas intensas não 

puderam ser observados. Bragagnolo & Pinto-da-Rocha (2003) encontraram um total de 1.194 

Opiliões adultos representando três famílias, 27 gêneros e 52 espécies coletados nas 83 

amostras nas imediações da Pedra do Sino (PARNASO). 
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Os aracnídeos, devido a sua grande diversidade e quantidade no ambiente, devem ser 

analisados com mais cuidado e serem alvos de futuros projetos. Com certeza determinadas 

espécies podem dar respostas rápidas sobre o meio em que vivem, agindo com 

bioindicadores de fatores de degradação. 

Dos insetos, os coleópteros foram os mais abundantes, com 13 espécies em 8 famílias; os 

Cerambicidae, Lampyridae e Scarabaeidae atraem facilmente  o fascínio das pessoas devido 

as suas formas e cores, são os vulgarmente chamados de serra-pau, vaga-lume e 

escaravelhos, respectivamente. 

Outro grupo nada menos fascinante são os Lepidópteros, com 7 espécies em 4 famílias de 

mariposas, facilmente atraídos pela armadilha luminosa.  As borboletas, de hábitos diurnos, 

não puderam ser observadas. Uma família muito comum, característica por apresentar os 

espinhos do corpo das larvas em forma de “pinheirinhos”, é a Saturnidae. A forma larval é 

capaz de causar acidentes relativamente graves. O gênero Lonomia é um exemplo que não 

foi encontrado nesta amostragem porém existe um artigo de Corrêa et all (2004) que relata 

um acidente na periferia de Teresópolis. O gênero Automeris foi encontrado com 

representação abundante na armadilha laminosa.  

Os Hemípteros também tem importância significativa, já que os representantes das famílias 

Reduviidae, Pentatomidae e Lygaeidae são animais relativamente grandes e que se 

alimentam de outros artrópodes, contribuindo assim para estabilizar as populações de insetos. 

Algumas espécies de Lygaeidae tem um comportamento muito curioso de kleptoparasitismo: 

se alimentam dos insetos que caem em teias de aranhas da família Pholcidae. 

Os Homópteros possuem hábitos alimentares filófagos, dotados de aparelho bucal 

especializado a perfurar e sugar a seiva das plantas, podendo assim transmitir patógenos. 

Estes animais, extremamente comuns, costumam ser muito coloridos e algumas espécies 

com aspecto bem curioso, como os representantes da família Membracidae e Fulgoridae .O 

gênero Phenax tem o comportamento curioso de produzir seda por glândulas que são 

acumuladas no abdome, são homópteros típicos de florestas bem preservadas. 

Outros insetos que foram presentes e que valem comentários são os Mantódea, vulgarmente 

chamados de Louva-Deus. O gênero Acanthops, com a forma curiosa de uma folha seca, foi 

atraído pela luz Ultra-Violeta enquanto que Gonatista foi observado mimetizado de líquen . 

Os Hymenoptera são os únicos insetos que possuem ferrões verdadeiros, transformações do 

aparelho reprodutor que podem causar dolorosos acidentes. Algumas espécies de formigas, 

como as do gênero Atta, podem formar grandes colônias que podem ser significativos agentes 

desfoliadores de determinadas plantas. Outras, como as de gênero Dinoponera podem causar 
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dolorosas picadas. Os marimbondos e vespas são outros Hymenopteros comuns que podem 

causar acidentes com pessoas desavisadas, como os gêneros Polistes e Polybia. Atraídos 

pela luz durante a noite e observados nos ninhos durante o dia. 

Dos miriápodes apenas foram encontrados os mais comuns diplópodes Polydesmida e 

Spirostreptida, que chamam a atenção devido a abundância e ao tamanho dos espécimes; 

destituído de qualquer perigo. Certamente várias outras espécies, algumas até difíceis de 

serem encontradas, podem ser capturadas ao peneirar a serrapilheira local. 

Abaixo a Tabela 4-6. 

Tabela 4-6 - Lista dos artrópodes encontrados no Parque. 

Classe Ordem Família Gênero Espécie 

Arachnida Araneae Anyphaenidae Aysha sp 

Arachnida Araneae Anyphaenidae Patrera cf. cita  (Keys, 1891) 

Arachnida Araneae Araneidae Alpaida  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Alpaida  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Araneus  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Araneus  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Cyclosa sp 

Arachnida Araneae Araneidae Eustala  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Micrathena  sp 

Arachnida Araneae Araneidae Micrathena  sp 

Arachnida Araneae Corinnidae Castianeira sp 

Arachnida Araneae Ctenidae Enoploctenus  cyclothorax (Bertkau, 1880) 

Arachnida Araneae Ctenidae Oligoctenus  ornatus (Keys, 1876) 

Arachnida Araneae Ctenidae Oligoctenus  medius (Keys, 1891) 

Arachnida Araneae Linyphiidae Sphecozone sp 

Arachnida Araneae Lycosidae Aglaoctenus sp 

Arachnida Araneae Mimetidae Gelanor sp 

Arachnida Araneae Mimetidae Mimetus sp 

Arachnida Araneae Mysmenidae Gênero  sp 

Arachnida Araneae Mysmenidae Mysmenopsis 
archeri 

Platnick & Shadab, 1978 

Arachnida Araneae Oonopidae Ochestina sp 

Arachnida Araneae Oxyopidae Oxyopes sp 

Arachnida Araneae Philodromidae Berlandiella sp 

Arachnida Araneae Pholcidae Mesabolivar sp 

Arachnida Araneae Salticidae Gênero  sp 

Arachnida Araneae Salticidae Gênero  sp 

Arachnida Araneae Salticidae Lyssomanes sp 

Arachnida Araneae Selenopidae Selenops sp 



 

4-228 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Classe Ordem Família Gênero Espécie 

Arachnida Araneae Sparassidae Olios sp 

Arachnida Araneae Sphymphtognatidae 
Sphymphtogna
ta 

sp 

Arachnida Araneae Tetragnathidae Chrysometa  cf. ludibunda (Keys, 1893)  

Arachnida Araneae Tetragnathidae Chrysometa  sp 

Arachnida Araneae Tetragnathidae Leucage sp 

Arachnida Araneae Tetragnatidae Tetragnatha sp 

Arachnida Araneae Theraphosidae Lasiodora sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Achaearanea  sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Achaearanea  sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Achaearanea  sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Chrysso sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Dipoena  cf. ira  Levi, 1963 

Arachnida Araneae Theridiidae Dipoena  cf. pumicata (Keys, 1886) 

Arachnida Araneae Theridiidae Dipoena sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Episinus sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) 

Arachnida Araneae Theridiidae Spintharus sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Steatoda sp 

Arachnida Araneae Theridiidae Theridion  sp 1 

Arachnida Araneae Theridiidae Theridion   sp 2 

Arachnida Araneae Theridiidae Thwaitesia 
cf. affinis 

 O. P.-Camb, 1882  

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Baalzebub sp 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Chthonos  
quinquemucronata  

(Simon, 1893) 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Epilineutes 
 globosus 

 (O. P.-Camb, 1896) 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Naatlo sp 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Ogulnius sp 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Plato sp.n 

Arachnida Araneae Theridiosomatidae Wendilgarda sp.n 

Arachnida Araneae Thomisidae Stephanops sp 

Arachnida Araneae Thomisidae Tmarus sp 

Arachnida Araneae Trechaleidae Trechalea  
keyserling 

 F. P.-Camb, 1903  

Arachnida Araneae Uloboridae Miagrammopes sp 

Arachnida Araneae Uloboridae Philoponella  cf. fasciata (M-L, 1917b) 

Arachnida Araneae Uloboridae Uloborus sp 

Arachnida Opiliones Gonyleptidae Discocyrtulus sp 

Arachnida Opiliones Gonyleptidae Eusarcus sp 

Arachnida Opiliones Gonyleptidae Goniosoma roridum (Perty, 1833)  

Arachnida Opiliones Gonyleptidae Goniosoma sp 
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Classe Ordem Família Gênero Espécie 

Arachnida Opiliones Sclerosomatidae Jussara sp 

Arachnida 
Pseudo 

scorpiones 
Família Gênero  sp 

Diplopoda Polydesmida Paradoxosomatidae Gênero 1 sp 

Diplopoda Polydesmida Paradoxosomatidae Gênero 2 sp 

Diplopoda Spirostreptida Spirostreptidae Gênero 1 sp 

Diplopoda Spirostreptida Spirostreptidae Gênero 2 sp 

Insecta Coleoptera Cerambicidae Gênero  sp 

Insecta Coleoptera Cerambicidae Pyrodes sp 

Insecta Coleoptera Crysomelidae Gênero  sp 

Insecta Coleoptera Curculionidae Gênero 1 sp 

Insecta Coleoptera Curculionidae Gênero 2 sp 

Insecta Coleoptera Curculionidae Gênero 3 sp 

Insecta Coleoptera Gyrinidae Enhydrus sp 

Insecta Coleoptera Lampyridae Gênero  sp 

Insecta Coleoptera Lampyridae Lampyris  noctiluca (L.) 

Insecta Coleoptera Passalidae Passalus sp 

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Gênero  sp 

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Pelidnota sp 

Insecta Coleoptera Staphilinidae Gênero  sp 

Insecta Dermaptera Família Gênero 1 sp 

Insecta Dermaptera Família Gênero 2 sp 

Insecta Dictyoptera Blattellidae Blatella sp. 

Insecta Hemiptera Lygaeidae Gênero  sp 

Insecta Hemiptera Pentatomidae Acrosternum sp 

Insecta Oemiptera Reduviidae Empicoris  sp 

Insecta Hemiptera Reduviidae Zelurus sp 

Insecta Homoptera Cercopidae Sphenorhina sp 

                  

 A seguir são apresentadas fotos de alguns dos animais encontrados: 

  
1 2
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Algumas aranhas encontradas. Fig.1) Enoploctenus cyclotorax; 2) Trechalea keyserling; 3) 

Olios sp.;  4) Selenops sp. ; 5) Oligoctenus medius; 6) Lasiodora sp; 7) O. ornatus 
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Lepidoptera. Fig.1 Autographa sp.; 2) Saturnidae sp1; 3) Saturnidae sp2.; 4) Anisota sp. ; 5) 

Spodoptera sp; 6) Pantherodes pardalaria; 7) Lithacodia sp; 8 e 9) Automeris  sp 

Na sequência fotos de mantídeos, hemípteros e coleópteros. 
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10) Gonatista sp ; 11) Acanthops sp; 12 e 13)  Zelurus sp; 14)  Acrosternum sp; 15) 

Lygaeidae; 16) Curculionidae; 17)  Lampyridae; 18) Passalidae; 19) Scarambaeidae. 
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4.3 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS NA ÁREA DO PARQUE 

O Parque Estadual dos Três Picos está localizado em uma área submetida a um processo 

intenso de urbanização e de expansão de atividades relacionadas ao turismo e ao veraneio e 

a atividades agrícolas diversificadas, particularmente hortifrutigranjeiros. Está ainda nas 

proximidades da capital do estado e parcialmente dentro da Região Metropolitana, da Região 

Serrana e da Região das Baixadas Litorâneas do Estado.  

Em consequência, trata-se de um território submetido a uma forte valorização imobiliária e, 

por ocasião da sua criação, a área do Parque já se constituía num mosaico de propriedades 

diversas, e estava parcialmente comprometida com algum tipo de ocupação e uso, com 

exceção das áreas de mais difícil acesso, em função, particularmente, da topografia 

acidentada, uma vez que o seu perímetro é todo contornado, a pequena distância, por 

importantes rodovias federais e estaduais pavimentadas, sendo ainda acessado por diversas 

rodovias vicinais, em condições piores ou melhores de trafegabilidade. 

4.3.1 - Identificação dos usos existentes 

Registram-se diversas propriedades tanto na sua franja imediata como no seu interior. Estas 

propriedades no entorno, na franja imediata e até no interior do Parque, já possuem, na 

maioria das vezes, atividades econômicas que devem ser analisadas no sentido de adequá-

las para uma convivência que assegure a preservação e a sustentabilidade do Parque. 

O interior do Parque possui diversas tipologias de ocupação e usos que vão desde a própria 

expansão urbana com áreas residenciais, condomínios de classe média, diversas áreas com 

sítios de recreio, fazendas com produção agrícola e pecuária e exploração de águas, 

pequenas comunidades ou unidades agrícolas isoladas de baixa renda, além de usos 

institucionais.  

A análise territorial deve ser realizada com o objetivo de classificar as diversas características 

do seu território, de acordo com a função desta área que pode variar desde a restrição total ao 

acesso e ao uso, no caso das zonas mais frágeis ou de maior interesse do ponto de vista da 

preservação do quadro natural e da biota – normalmente indicadas na legislação como áreas 

de preservação permanente e zonas de proteção da vida silvestre - até aquelas áreas onde se 

permite o acesso e a utilização mais ampliada para atividades de turismo, lazer etc., passando 

pelas áreas de uso intermediário mais restritivo, onde só são permitidos acessos motivados 

para pesquisa, estudos ou ainda a recreação em escala reduzida para pequenos grupos, com 

acompanhantes. Todos estes usos devem estar relacionados a estratégias de 

sustentabilidade, a partir de condicionantes físico ambientais e socioeconômicos do Parque e 
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devem resultar do cruzamento das informações dos diversos relatórios temáticos que 

integram as consultorias do Plano Diretor de Manejo do Parque. 

Trata-se, obviamente, de registrar e assumir uma história que não pode ser negada, por um 

lado pela necessidade de reconhecimento da cultura que define este território e pela 

importância das comunidades que são os agentes ativos deste processo histórico e, por outro 

lado, pelo fato da viabilidade da sua implementação, que merece uma análise especial deste 

ponto de vista. 

É importante registrar que se este território foi reconhecido, pela suas peculiaridades, como 

de interesse para a preservação e para a instituição desta categoria de unidades de 

conservação, as comunidades que o integram têm, de uma forma ou de outra, o mérito e a 

responsabilidade no atual estágio de preservação da área e que motivou este 

reconhecimento. Trata-se de uma relação histórica inexorável e de um processo intrínseco à 

constituição do que este território é hoje, sendo irreversível na sua formação. A única forma 

de ignorar esta história e propor a sua ruptura é pela força, com todos os ônus que esta opção 

implica.  

Ainda que o reconhecimento desta realidade não seja uma opção simples e fácil, no que se 

refere ao processo de planejamento e manejo da área para a sua preservação, constitui-se 

um risco muito maior de fracasso para o Plano Diretor de Manejo o não reconhecimento do 

processo de ocupação e do uso da área e a não consideração da sua história para a 

elaboração das propostas de manejo e planejamento.  

A alternativa da desapropriação, caso seja viável do ponto de vista da disponibilidade de 

recursos financeiros por parte do governo do Estado, deve ser considerado em casos 

extremos, quando for de todo inviável qualquer alternativa de incorporação da atividade 

existente atualmente ou da sua adequação às medidas de monitoramento e preservação da 

área.  

Ainda assim, nos casos em que ela se mostrar de todo inevitável, é fundamental a garantia de 

um processo legítimo de negociação com os proprietários, da disponibilidade efetiva de 

recursos financeiros para as indenizações decorrentes, principalmente para aqueles que têm 

na terra o seu sustento e a base da economia familiar, ou a sua opção única de moradia, 

garantindo a possibilidade de sua reinserção imediata na própria região. 

O trabalho de campo propiciou o reconhecimento do território abrangido pelo Parque e o 

mapeamento dos usos existentes, resultando no quadro a seguir apresentado.  
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Categoria da Área Identificação 
Pontos em 

GPS 

Jequitibá, em Cachoeiras de Macacu 048 

Estrada da Caneca Fina, em Guapimirim 125 

Frades, em Teresópolis 030 

Três Picos, em Nova Friburgo 033 

Acessos Principais 

 

Fazenda BioVert, em Silva Jardim 011 

Fazenda Fritz ou Frísia (Nova Friburgo) 076 

Antigo leito rodoviário (Cachoeiras de Macacu) 065 

ONG REGUA, (Cachoeiras de Macacu)  021 

Fazenda Sertão (Cachoeiras do Macacu) 020 

Jacarandá (Teresópolis) 096 

Área da CEDAE - Barragem Penitentes -(Teresópolis) 092 

Fazenda São Sebastião – Estrada Prata  
(Teresópolis) 

114 

Mulher de Pedra (Teresópolis) 120 

São Lourenço (Nova Friburgo) ..... 

Teodoro de Oliveira, em Nova Friburgo 068 

Rio das Flores, em Nova Friburgo 090 

Castália (Cachoeiras de Macacu) ..... 

Santo Amaro (Cachoeiras de Macacu) ....... 

Estreito (Cachoeiras de Macacu) 141 

Condomínio Parque da Caneca Fina (Guapimirim) 129 

Rio Boa Vista, em Cachoeiras de Macacu 046 

Estrada Rubem Silva Gueiros (Teresópolis) 112 

Pedra Branca (Cachoeiras de Macacu) 013 

Estrada Manoel Lebrão - Faz. das Estrelas 
(Teresópolis) 

105 

Fazenda Macacu (Teresópolis) 027 

Outros Acessos 

Pico do Caledônia (Nova Friburgo) Mapa IBGE 

Teodoro de Oliveira / Fazenda do Fritz  

(Nova Friburgo) 

068 e 076 

Rio das Flores / Boa Vista 

(Nova Friburgo / Cachoeiras do Macacu) 

087 e 046 

Teodoro de Oliveira / B. do Mato (antiga ferrovia) 

(Cachoeiras do Macacu) 

052 e 064 

Castalia / São Lourenço 

(Cachoeiras do Macacu / São Lourenço) 

........ 

Areal / Canoas- Fazenda do Sertão 

(Cachoeiras do Macacu / Teresópolis) 

114 e 020 

Frades (Fazenda Itatyba) / Três Picos  

(Teresópolos / Nova Friburgo) 

030 e 033 

Trilhas para travessia do 
Parque  

 

Antigo leito da rodovia RJ 116 / Caledônia 

(Nova Friburgo) 

066 
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Categoria da Área Identificação 
Pontos em 

GPS 

Jequitibá (C. Macacu) 048 

Trilha dos Franceses (Guapimirim) 125 

Trilhas a determinados 
pontos 

 Jacarandá (Até Canoas e até Caminho dos 
Franceses) – Teresópolis 

102 

Teodoro de Oliveira (N. Friburgo) 065 a 071 

Macaé de Cima (N. Friburgo) 076 a 078 

Jequitibá (C. Macacu) 048 

Antigo leito rodoviário (N. Friburgo) 065 a 066 

Jacarandá Cond. Maria da Prata (Teresópolis) 097 

Pedra Branca (N. Friburgo) 013 e 014 

Áreas Semi Urbanas 

Condomínio Parque da Serra da Caneca Fina 
(Guapimirim) 

126 a 128 

Vale dos Frades - Fazenda Itatyba (Teresópolis) 030 

Três Picos – Fazenda Mascarins e camping (Nova 
Friburgo) 

033 a 035 

Pedra Dois Bicos – Fazenda Macacu (Teresópolis) 027 

Lagoinhas, na trilha Areal/Canoas (Cachoeiras de 
Macacu) 

...... 

Áreas Agrícolas 

Fazenda das Estrelas – (Teresópolis) 105 

Pedra dos Três Picos (Teresópolis) 035 IBGE 

Pedra do Faraó (Friburgo/ C. Macacu / S. Jardim) IBGE 

Pedra dos Frades (Teresópolis) IBGE 

Pedra dos Dois Bicos (Teresópolis) 027 IBGE 

Mulher de Pedra (Teresópolis) 120 IBGE 

Pico do Caledônia (Friburgo) IBGE 

Represa da Cedae (Teresópolis) 100 

Antigo leito Ferroviário (C. Macacu) 052 a 064 

Club Sayonara (Teresópolis) 111 

Rio Macaé de Cima (Friburgo) 076 a 078 

Represa CEDAE - Cachoeiras de Macacu 055 

Represa da CEDAE – Cachoeiras de Macacu 051 

Pontos Turísticos 
notáveis potenciais 

Prédio da antiga Estrada de Ferro Leopoldina 054 

 

4.3.2 - Identificação dos impactos ambientais no interior do Parque 

A identificação do passivo ambiental se dá no intuito de recuperação ou restauração 

ambiental buscando-se identificar, avaliar e quantificar, posições, custos e gastos ambientais 

potenciais que precisam ser atendidos a curto, médio e longo prazo. Neste sentido, é 

necessário ter uma referência, com base legal, para a classificação do que vem a ser dano ou 

prejuízo ambiental. Estes danos ou prejuízos constituem, assim, o resultado de atividades que 
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ferem as leis ou as normas legais e, portanto, são atividades consideradas ilegais na ocasião 

da sua ocorrência. 

O caso em pauta, de uma área instituída recentemente em Unidade de Conservação 

Ambiental, categoria Parque, e que já possui um histórico de ocupação relacionado a 

atividades tradicionais da região, impõe uma análise e uma reflexão bastante cuidadosa, para 

que se possa, efetivamente, considerar e tratar a questão com realismo e serenidade, 

garantindo desta forma a viabilidade de sua implementação. 

A seguir, é apresentada uma classificação do que pode ser considerado Passivo Ambiental no 

interior do Parque Estadual dos Três Picos, com base nos trabalhos de campo que mapearam 

as diversas tipologias territoriais presentes na área do Parque. São relacionados os diversos 

tipos de comprometimento, em diversos níveis de gravidade no que se refere às condições 

ambientais do sítio. 

O conceito “passivo ambiental” deve ser sempre contextualizado à situação da sua ocorrência 

e registro, conforme já explicitado na Introdução deste Relatório. No caso específico, trata-se 

do conceito de passivo ambiental para uma área de um Parque Estadual, e deve ser 

delimitado neste sentido, considerando a definição e os objetivos desta categoria de unidade 

de conservação ambiental, nas condições específicas da sua criação e institucionalização. 

A classificação abaixo corresponde a usos não compatíveis com a preservação do Parque, 

decorrentes das formas de apropriação e uso do território, que deverão ser avaliados, 

contidos e monitorados. Alertamos que estas áreas e atividades devem ser analisadas, caso a 

caso, sempre com o espírito de conservar o Parque numa visão de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, respeitando a história da ocupação e uso daquele território e 

buscando envolver a comunidade local, proprietários e moradores, no processo de 

implementação do Parque, fazendo com que sejam parceiros e assumam a responsabilidade 

social decorrente dos compromissos de preservar o meio ambiente. 

Destacam-se nestas áreas, riscos ambientais, entre os quais podemos identificar como sendo 

os mais graves, aqueles relacionados a: 

• Desmatamento de áreas para diversos fins;  

• Alterações da topografia para fins diversos; 

• Ocupação urbana consolidada ou por sítios de recreio, de forma contínua, 

• Atividade agropecuária;  

• Atividades econômicas incompatíveis, 
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• Ocupações irregulares, principalmente em áreas de encostas e próximas aos cursos 

d´água; 

• Edificações cuja escala ou tipologia interferem, de forma violenta, com a paisagem; 

• Introdução de espécimes exóticos da flora e fauna, ou pouco adequados aos 

ecossistemas e às características da área;  

• Captação da águas, com possível alteração de vazão e comportamento nos cursos 

d’água; 

• Atividades recreacionais sem controle e sem preparo das áreas para receber visitação; 

• Obstrução à circulação de pedestres e de veículos; 

• Caça sem controle e coleta de espécimes vegetais, para fins comerciais ou não. 

Com base na classificação acima foram identificados os diversos locais e áreas específicos, 

no interior do Parque onde as categorias indicadas como “Passivo Ambiental” estão 

presentes, tomando como referência as áreas mapeadas e apresentadas nos Relatórios 

parciais que constituem a referencia deste 8º Relatório, sendo assim possível apontar 

potenciais e reais ocorrências de risco, portanto o passivo ambiental, no interior do Parque. 

Estas ocorrências devem nortear a identificação de tais prejuízos e riscos ambientais nas 

diversas categorias de Passivo Ambiental, consideradas como atividades potencialmente 

causadoras de danos ou prejuízos ao meio ambiente. Os responsáveis por estes usos e 

ocorrências devem ser consultados no processo de análise destas condições de risco, bem 

como das medidas que devem ser propostas para a sua superação e monitoramento. 

A exata dimensão e delimitação das áreas identificadas, no entanto, deve ser resultado de um 

mapeamento a ser feito com base no levantamento fundiário, que se constitui num dos 

componentes deste Plano, sendo este, assim, um insumo fundamental para a sua 

implementação. 

Na indicação de cada uma destas categorias, estão também indicados os riscos ou prejuízos 

ambientais considerados mais graves ou que constituem maior ameaça a preservação do 

Parque. 

4.3.2.1 - Condições das vias de acesso ao interior do Parque 

Acesso carroçável com boas condições de trafegabilidade, ou com condições de melhorias 

sem grandes impactos na paisagem. 
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Acesso Município Prejuízos ou ameaças Ponto GPS 

Três Picos Nova Friburgo Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 

033, 034 e 035 

Pico do Caledônia Nova Friburgo Obstrução a circulação 

 

(base IBGE) 

Teodoro de Oliveira Nova Friburgo Ocupação urbana consolidada 

Ocupação irregular 

Alteração da topografia 

065, 066, 067, 068, 
069,070 e 071 

Fazenda Fritz Nova Friburgo Atividade agropecuária 

Ocupação Urbana consolidada 

Desmatamento 

076 

Rio das Flores Nova Friburgo Obstrução a circulação 

Ocupação Urbana consolidada 

087, 088, 089 e 
090 

Jequitibá Cachoeiras de 
Macacu 

Núcleo Cachoeira Macacu 

 

048 

Antigo leito rodoviário Cachoeiras de 
Macacu 

Obstrução a circulação 

Ocupação Urbana consolidada 

065 e 066 

Pedra Branca Cachoeiras de 
Macacu 

Obstrução a circulação 

Ocupação urbana consolidada 

013 e 014 

Castália Cachoeiras de 
Macacu 

Ocupação urbana consolidada 

 

 

Santo Amaro Cachoeiras de 
Macacu 

Atividade agropecuária Captação de 
água 

 

REGUA Cachoeiras de 
Macacu 

Atividade agropecuária 

 

021 

Estreito Cachoeiras de 
Macacu 

Ocupações irregulares 

 

140 e 141 

Estrada Caneca Fina Guapimirim Obstrução a circulação 

Atividade agropecuária 

125 

Cond. Parque da 
Caneca Fina 

Guapimirim Ocupação urbana consolidada 

Obstrução a circulação 

126, 127 e 128 

Estr. Manoel Lebrão Teresópolis Obstrução a circulação 

Ocupação irregular 

103 e 104 

Pedra dos Dois Bicos Teresópolis Obstrução a circulação 

Atividade agropecuária 

027 

Vale dos Frades Teresópolis Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 

Edificações conflitantes 

028, 029 e 030 
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Acesso carroçável com limitações, devido às condições das estradas ou às limitações para 

melhorias, em função das condições topográficas ou de ocupação no seu entorno. 

Acesso Município Prejuízos ou ameaças Pontos GPS 

Rio Boa Vista Cachoeiras 
de Macacu 

Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 

047 

Fazenda do Sertão Cachoeiras 
de Macacu 

Atividade agropecuária 018, 019 e 020 

Leito Ferroviário 
Desativado 

Cachoeiras 
de Macacu 

Ocupações irregulares 

 

052 a 064 

CEDAE – BR 116 Teresópolis Captação de água 

 

092 

Jacarandá Teresópolis Ocupação urbana consolidada 

Edificações conflitantes 

095 e 096 

Silva Gueiros / Club 
Sayonara 

Teresópolis Atividade agropecuária 

 

108, 109, 110 e 
111 

Rio da Prata Teresópolis Atividade agropecuária 107 

Fazenda S. 
Sebastião 

Teresópolis Atividade agropecuária 113 e 114 

M. Mulher de Pedra Teresópolis Atividade agropecuária 117 a 120 

São Lourenço Nova 
Friburgo 

Atividade agropecuária  

Fazenda BioVert Silva Jardim Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 

011 

Fazenda São 
Jerônimo 

Silva Jardim Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 

005 a 007 

 

4.3.2.2 - Trilhas e estradas no interior do Parque 

Trilhas para travessia do Parque  

Travessia Prejuízos ou ameaças Pontos em 
GPS 

Teodoro de Oliveira / Fazenda do Fritz Atividades recreacionais 069 e 076 

Rio das Flores / Boa Vista Atividades recreacionais 089 e 047 

Leito Ferroviário Desativado 

(T. Oliveira / B. do Mato) 

Ocupações irregulares 

 

052 até 064 

Castalia / São Lourenço Atividades recreacionais  

Travessia Areal / Canoas Atividades recreacionais 019 e 114 

Frades / Três Picos Atividades recreacionais 030 e 034 

Jacarandá (Acesso à Caneca Fina e à Canoas) Atividades recreacionais 102 
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Trilhas a determinados pontos 

Trilhas Município Prejuízos ou ameaças 
Pontos em 

GPS 

Jequitibá 
Cachoeiras do 
Macacu 

Atividades recreacionais 048 

Antigo leito RJ 116 / Caledônia 
Cachoeiras do 
Macacu 

Atividades recreacionais 065 

Faz. Verdun / Pedra do Faraó Nova Friburgo Atividades recreacionais 078 

Trilha dos Franceses Guapimirim Atividades recreacionais 125 

 

4.3.2.3 - Áreas comprometidas com ocupação urbana (áreas semi-urbanizadas 

do Zoneamento) 

Sítios de Recreio e residências fixas 

Ocupação Município Prejuízos ou ameaças Pontos em 
GPS 

Teodoro de Oliveira Nova Friburgo Ocupação semi-urbana 068 

Antigo leito rodoviário Nova Friburgo Ocupação semi-urbana 066 e 067 

Macaé de Cima Nova Friburgo Ocupação semi-urbana 077 

Rio das Flores Nova Friburgo Ocupação semi-urbana 089 

Jequitibá Cachoeira de Macacu Ocupação semi-urbana 048 

Jacarandá Teresópolis  Ocupação semi-urbana 097, 098 e 099 

Bairro Montanhas Teresópolis Ocupação semi-urbana 106 

Final da Quinta Lebrão Teresópolis 
Ocupação semi-urbana e 
obstrução a circulação 

104 

 

Condomínios 

Condomínio Município Prejuízos ou ameaças Pontos em 
GPS 

Pedra Branca Cachoeiras de Macacu 
Ocupação semi-urbana 

Obstrução à circulação 
014 

Maria da Prata Teresópolis 
Ocupação semi-urbana 

Obstrução à circulação 
097 e 098 

Parque da Serra da 
Caneca Fina 

Guapimirim 
Ocupação semi-urbana 
Obstrução a circulação  

128 e 129 

Obs.: O condomínio Parque da Serra da Caneca Fina, dentro do perímetro urbano do município, tem 
uma parte dentro do PETP, enquanto outra parte fica no entorno. Ver pontos 126, 127, 128 e 129 
do GPS. 
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4.3.2.4 - Residências ou ocupações isoladas ao longo das estradas e rodovias. 

Ocupações esparsas e diversificadas que ocorrem ao longo da rodovia RJ-116, e da BR 116, 

nos trechos onde os limites do Parque chegam até ela, registrando-se antigas fazendas e 

pequenos sítios de recreio, pousadas, condomínios, e residências de população de baixa 

renda, outdoors e obras de contenção de encosta. Riscos e Prejuízos – Desmatamentos, 

alterações da topografia e ocupações irregulares, principalmente em áreas de encostas e 

próximas aos cursos d’água. 

4.3.2.5 - Área comprometida com ocupação rural (Áreas Agrícolas no 

Zoneamento) 

Fazendas 

Fazendas Município Prejuízos ou ameaças Pontos em 
GPS 

Fazenda Itatyba 

(V.Frades) 
Teresópolis 

Edificações conflitantes 

Obstrução a circulação 
030 

Fazenda Mascarins 

(Três Picos) 
Nova 

Friburgo 
Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 
035 

Fazenda Mariquita 
Cachoeiras 
de Macacu 

Captação de água 

Atividade agropecuária 
039 

Fazenda Macacu 

(P. Dois Bicos) 
Teresópolis 

Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 
027 

Fazenda Bio Vert Silva Jardim 
Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 
011 

Fazenda São Jerônimo Silva Jardim 
Atividade agropecuária 

Obstrução a circulação 
007 

 

4.3.2.6 - Comunidades agrícolas 

Comunidade agrícola Lagoinhas, localizada na trilha que liga Areal (Fazenda Sertão) em 

Cachoeiras de Macacu, a Canoas, em Teresópolis. Ameaça – Atividade Agropecuária 
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4.3.2.7 - Pontos de Captação de Águas Minerais ou Águas Potáveis no interior 

do Parque 

Captação Município Prejuízos ou ameaças Ponto em 
GPS 

Jacarandá (CEDAE) Teresópolis Captação de água 100 

Barragem Penitentes 

BR-116 (CEDAE) 
Teresópolis Captação de água 092 

Antiga captação 

(CEDAE) 
Cachoeiras de 
Macacu 

Captação de água 051 

Apolinário (CEDAE) 
Cachoeiras de 
Macacu 

Captação de água 049 

Posto Pena (CEDAE) 
Cachoeiras de 
Macacu 

Captação de água 055 

Barragem desativada 

CEDAE 
Cachoeiras de 
Macacu 

Captação de água 060 

Mariquita (*) (privado) 
Cachoeiras de 
Macacu 

Captação de água 039 

(*) As obras na Fonte Mariquita foram embargadas pelo IEF. 

4.3.2.8 - Identificação e localização dos pontos GPS descritos no Relatório de 

Viagem  

Número 
Ponto 

Descrição Pontos Data Latitude K Longitude Altitude 

001 Escola 17/03/2006 0759615 7506722 38 m 

002 Posto Saúde 17/03/2006 0758228 7507958 43 m 

003 Entroncamento. 17/03/2006 0758522 7508817 48m 

004 Fazenda J.E. 17/03/2006 0759533 7511333 71m 

005 Porteira 17/03/2006 O759148 7512017 116m 

006 Pilaota 17/03/2006 0759130 7512154 111m 

007 Sede Jerônimo. 17/03/2006 0758973 7512880 159m 

008 Port. Cru 17/03/2006 0757871 7509191 92m 

009 Rio Pirineus 17/03/2006 0756645 7509934 66m 

010 Mercearia 17/03/2006 0756220 7509891 78m 

011 Port. FBV 17/03/2006 0756123 7509960 84m 

012 RJ 122 / RJ 130 18/03/2006 0736853 7508135 31m 

013 Pedra Branca 18/03/2006 0748156 7519315 464m 

014 Cond Pedra Branca 18/03/2006 0748475 7518883 472m 

015 R Guapiaçu 18/03/2006 0729811 7514879 35m 
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Número 
Ponto 

Descrição Pontos Data Latitude K Longitude Altitude 

016 Bifurcação 18/03/2006 0728307 7514248 30m 

017 Vista 18/03/2006 0727110 7513381 21m 

018 Faz. Sertão 18/03/2006 0724572 7514899 50m 

019 Acampse 18/03/2006 0722884 7515416 143m 

020 Trilha 18/03/2006 0722734 7515515 164m 

021 Laboratório. 18/03/2006 0732760 7518842 127m 

022 Sckincariol 18/03/2006 0730187 7516668 59m 

023 Ent. Frade 19/03/2006 07224008 7530123 851m 

024 Valanta 19/03/2006 0725878 7528166 911m 

025 Cachoeira do Frade 19/03/2006 0726502 7527963 964m 

026 Itatyba 19/03/2006 0726885 7527901 990m  

027 Alto Frades 19/03/2006 0726401 7526930 1025m 

028 Base Frades 19/03/2006 0729215 7528891 1050m 

029 Vista 3 Picos 19/03/2006 0730135 7528815 1162m 

030 Itatyba 19/03/2006 0731291 7528350 1222m 

031 Albergue 19/03/2006 0725625 7528968 907m 

032 Ibelga 19/03/2006 0739635 7528475 1046m 

033 Sede 3 Picos 19/03/2006 0737346 7528389 1225m 

034 Base 3 Picos 19/03/2006 0736119 7528432 1275m 

035 Pe 3 Picos 19/03/2006 0735432 7528425 1589m 
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MÓDULO 5 - PLANEJAMENTO 

5.1 - HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

O Parque Estadual dos Três Picos foi criado pelo Decreto Estadual nº 31.343, de 5 de junho 

de 2002, passando desde então a existir oficialmente. O seu Plano de Manejo foi elaborado e 

publicado em Portaria do IEF/RJ/PR nº 193 em 26 de dezembro de 2006. Entretanto, notou-se 

que o Parque deveria possuir um planejamento diferenciado em relação às ações previstas 

naquele Plano, em função da dinâmica dos aspectos sociais e potencialidades associadas ao 

uso público, bem como aos projetos e alternativas de sustentabilidade ligadas aos serviços 

ambientais disponíveis.  

O plano apresentava um zoneamento mais voltado para a conservação, com base na 

aplicação da metodologia de análise multicritério (Jamel, et al., 2007), que resultou em dois 

mapas indicativos das áreas mais apropriadas para visitação e das áreas prioritárias para 

conservação. Um terceiro mapa, derivado por álgebra de mapas dos dois primeiros, foi utilizado 

como indicativo das áreas de maior conflito potencial entre os objetivos de uso definidos.  

Embora essa metodologia tenha se mostrado bastante eficaz e aplicável, o planejamento 

proposto deixou aspectos sociais e potencialidades associadas ao uso público 

subaproveitados, subtraindo do Parque, inclusive, alternativas de sustentabilidade ligadas aos 

serviços ambientais disponíveis. Somando-se a isso, foi desenvolvido pelo INEA um roteiro 

metodológico para elaboração de planos de manejo de unidades de conservação do grupo de 

proteção integral do Estado, o qual propõe um modelo de zoneamento com tipologias 

diferentes das apresentadas anteriormente, fazendo-se necessária a adaptação do modelo 

anterior.  

Nesse sentido, foram aproveitados os mapas gerados como indicativos de conservação, 

visitação e conflitos, para serem adaptados e aperfeiçoados com a participação de 

representantes do Conselho Consultivo, representantes das comunidades do entorno e 

equipe técnica do INEA. Desse trabalho conjunto foi definido o zoneamento atualmente 

proposto. Em relação aos planos setoriais, foram aproveitadas as recomendações propostas 

no documento anterior para compor, juntamente com as contribuições dos atores sociais, 

através dos resultados dos DRPs aplicados, os planos setoriais do documento atual. 
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5.2 - AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Com o objetivo de obter uma análise da situação geral do PETP, através da definição de 

fatores internos e externos, que impulsionam ou dificultam a consecução dos objetivos para 

os quais esta foi criada, foi realizada uma Oficina de Planejamento Participativo com o 

Conselho Consultivo do Parque visando a formulação de um plano de ação coerente com a 

realidade institucional, entretanto, sem perder de vista os benefícios das ferramentas do 

planejamento no tocante às ações previstas para médio e longo prazos. Na Oficina, foram 

definidos elementos dos cenários interno e externo, sob o ponto de vista do Planejamento 

Estratégico, quais sejam os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças à 

Unidade. Essas informações foram selecionadas através de análise estratégica, que teve 

como base de dados os resultados dos DRPs realizados anteriormente na comunidade de 

Salinas e região de Cachoeiras de Macacu, considerando a gravidade, urgência ou relevância 

para a UC, segundo os participantes da oficina. Obtidos esses elementos, foram definidas as 

forças impulsoras (pontos fortes versus oportunidades) e forças restritivas (pontos fracos 

versus ameaças), e estabelecidas, pelos participantes, as propostas de ações (premissas), 

conforme mostra o Quadro 5-1. 

Estiveram presentes nesta oficina 11 membros do conselho gestor e 4 membros da 

administração do PETP (Figura 5-1). Durante a oficina foram criados grupos de trabalho com 

as diferentes temáticas (conhecimento, uso público, educação ambiental, manejo de recursos 

naturais, proteção ambiental e operacionalização). Os grupos analisaram os temas e ações 

propostas sob forma de plenárias visando a sua validação. 

 

Figura 5-1: Reunião do Conselho Consultivo do PETP. 
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Quadro 5-1 - Matriz de Análise Estratégica  

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS FORÇAS 

RESTRITIVAS Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

Conhecimento 
 1. Falta de pesquisa aplicada para gestão 

da UC. 
1. Detectar as áreas com maiores riscos e 
ameaças para a biodiversidade dentro do 
Parque. 

Uso Público 

1. Precariedade da estrutura administrativa 
de uso público quanto ao planejamento, 
desenvolvimento de projetos e roteiros de 
visitação e a escassez de recursos 
materiais e humanos. 

2. Insuficiência de sinalização e 
informações no Parque, sobre atrativos e 
potencial turístico para atender ao público 
em geral. 

2. A não valorização do potencial 
ecoturístico da UC: a falta de material de 
divulgação, de informação e infraestrutura. 

 

 

Educação Ambiental 

 

 

3. Ausência de esclarecimentos sobre os 
objetivos de criação do Parque e ausência 
de orientação sobre as normas de uso de 
sua zona de amortecimento. 

4. Ausência de espaço cultural com o 
objetivo de resgatar crenças e costumes da 
região. 

5. Poucos recurso e disponibilidade para 
um trabalho de educação ambiental mais 
eficaz e constante, incluindo a falta de uma 
coordenação de educação ambiental no 
PETP. 

3. A carência de educação ambiental nas 
escolas e comunidades. 

4. Falta de projetos alternativos de 
atividades economicamente sustentáveis 
na zona de amortecimento do Parque. 

2. Buscar parcerias para realização de 
projetos de conscientização e capacitação 
de produtores para práticas sustentáveis 
(por exemplo: sistemas agroflorestais, 
permacultura) na zona de amortecimento da 
UC. 

3. Integrar a educação ambiental às ações 
de fiscalização. 
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS FORÇAS 

RESTRITIVAS Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

Manejo dos Recursos 
Naturais 

6. Existência de espécies exóticas que 
representam ameaça a biodiversidade local. 

5. Atividades comerciais (passivos 
continuados) que não geram benefício à 
UC, exemplo: exploração de água mineral, 
captação de água pela CEDAE, antenas 
instaladas, etc. 

4. Planejar e executar projeto para 
recuperação das áreas degradadas nos 
limites do PETP. 

5. Disciplinar as captações de água nos 
limites da UC, estabelecendo critérios e 
contrapartidas previstas em dispositivos 
legais. 

Proteção Ambiental 

 

 

 

7. Precariedade da estrutura de 
fiscalização: falta de recursos humanos e 
materiais, fiscalização desacompanhada de 
orientação e presença de caçadores e 
extrativismo legal. 

6. Uso intensivo e/ou descontrolado, em 
alguns casos, de agrotóxicos na zona de 
amortecimento da UC. 

7. Especulação imobiliária no entorno 
provocando pressão na UC. 

8. A atividade pecuária e o uso do fogo nas 
pastagens. 

 6. Capacitação e apoio institucional para os 
guardiões da UC e capacitação para 
guardiões comunitários, incluindo a 
formação de guardas-mirins. 

7. Criar programas educacionais de 
prevenção voltados ao desmatamento, ao 
extrativismo de palmito e ao tráfico de 
animais silvestres, incluindo a criação de um 
disque-denúncia. 

Operacionalização 

 

 

 

8. Recursos deficientes para atender a 
grande área de responsabilidade da 
administração do PETP (infraestrutura 
logística, pessoal e financeira).  

9. Inexistência de cadastro de instituições e 
pessoas potencialmente parceiras. 

10. Desconhecimento dos limites físicos do 
Parque pela população. 

 

9. Falta de integração das diretrizes de 
gestão do Parque com os Planos Diretores 
dos municípios do entorno. 

 

8. Adquirir equipamentos (viaturas, aparelho 
de comunicação, material cartográfico, etc.); 

9. Realizar a delimitação física do PETP 
criando condições de visibilidade dos seus 
limites para as comunidades. 

10. Aumentar o quadro de fiscais na UC, 
implantar placas de informação pelo PETP, 
dotar os núcleos de boa infraestrutura 
criando outros centros de visitantes e 
realizar a instalação de guaritas.  
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS FORÇAS 

IMPULSORAS Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

Conhecimento 

1. Excelente estado de conservação e 
oferta de serviços ambientais. 

2. Potencial para pesquisa. 

 

1. Interesse de instituições e pesquisadores 
em desenvolver pesquisas na UC e na sua 
zona de amortecimento. 

1. Estabelecer convênios a fim de incentivar 
a realização de pesquisas aplicadas sobre: 
monitoramento da qualidade do ar devido às 
atividades previstas para o COMPERJ, 
temas histórico-culturais, métodos 
alternativos de produção agrícola para a ZA, 
capacidade de carga das trilhas, 
endemismos, a onça-parda e recursos 
hídricos. 

2. Criar banco de dados para conhecimento 
da UC e entorno sobre pesquisas realizadas 
e em andamento. 

Uso Público 

 

 

2. A existência de serviços turísticos na 
zona de amortecimento do Parque. 

3. A presença de estradas-Parque, 
facilitando as vias de acesso. 

 

3. Investir na infraestrutura de uso público 
possibilitando a cobrança de taxa de 
visitação e aplicação desse recurso 
conforme estabelecido no Art. 35 da lei 
9.985/00 visando a sustentabilidade da UC. 

4. Desenvolver e implementar plano de 
comunicação para divulgação de atrativos e 
serviços turísticos através de site, folders, 
banners, material audiovisual, etc. 

5. Apoiar os circuitos turísticos, 
considerando contextos histórico, ecológico 
e cultural e criar roteiro interpretativo de 
trilhas. 

6. Apoiar projetos de geração de emprego e 
renda com bases sustentáveis para as 
populações locais, incluindo capacitação 
para o turismo ecológico voltado para 
realidade regional. 
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS FORÇAS 

IMPULSORAS Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

Educação Ambiental 

3. A natureza preservada. 

4. Boa vontade por parte da atual gestão do 
INEA para dialogar com as comunidades. 

5. Preservação e conservação dos recursos 
naturais e consequente melhoria da 
qualidade de vida. 

4. A participação e a consciência da 
sociedade civil organizada colaborando 
para a boa gestão do Parque. 

5. Potencial de implementação de sistemas 
agroflorestais na zona de amortecimento 
do Parque. 

6. Potencial para sustentabilidade regional 
através do ecoturismo. 

7. A riqueza histórico-cultural das regiões 
representadas no PETP. 

7. Criar centros de informação e calendário 
de eventos, incluindo o Dia do Parque, para 
que as comunidades participem e sejam 
informadas das atividades pelo PETP. 

 

Manejo dos Recursos 
Naturais 

6. Presença de espécies ameaçadas de 
extinção ou raras (onça, muriqui, gavião -
pega -macaco, entre outras). 

 

 

8. Apoiar projetos de implantação de 
florestas para exploração econômica na 
zona de amortecimento do Parque. 

Proteção Ambiental 
7. A existência de um Plano consolidado de 
Prevenção e Combate a Incêndios 
florestais. 

  

Operacionalização 

8. Boa infraestrutura no núcleo de 
Cachoeiras de Macacu. 

9. Os funcionários do Parque são da 
comunidade, conhecem bem a realidade 
local. 

10. A previsão para construir o núcleo de 
Silva Jardim, para consolidar a presença do 
PETP nos 5 municípios. 

8. As cooperações institucionais já 
estabelecidas. 

9. O potencial da região para criação de 
novas UCs, o que pode fortalecer a 
integração dessas com o PETP através da 
gestão de mosaico e corredores. 

10. O Núcleo de Regularização Fundiária 
(NUREF). 

9. Ampliar as parcerias e criar um cadastro 
atualizado de parceiros e colaboradores. 

10. Estimular a criação de RPPN nas 
propriedades localizadas na zona de 
amortecimento e no entorno da unidade. 
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5.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS E NORMAS GERAIS DE MANEJO DA 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

5.3.1 - Objetivos específicos 

Segundo o SNUC a categoria Parque incluída no grupo das Unidades de Proteção Integral tem 

como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico.  

Os atributos naturais do PETP conferem a esse objetivos específicos, conforme descrito a seguir. 

� Preservar importantes áreas de mananciais hídricos indispensáveis e ameaçados pela 

expansão urbana e exploração desordenada. 

� Preservar áreas florestais de altitude em ponto estratégicos centrais do Estado, representando 

elo fundamental dos corredores ecológicos de Mata Atlântica. 

� Promover práticas sustentáveis na região de entorno, a qual abrange 5 municípios (6 municípios 

após a ampliação prevista), a partir da utilização dos recursos naturais e de práticas de 

conservação no processo de desenvolvimento. 

� Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, com o aproveitamento dos serviços 

ambientais que o Parque disponibiliza. 

� Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato 

com a natureza e o turismo ecológico. 

� Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental. 

5.3.2 - Normas gerais 

� Ficam proibidos o ingresso e a permanência na Unidade de pessoas portando armas, beber ou 

trazer bebidas alcoólicas, materiais e instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a 

quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna ou à flora, sendo proibidas a caça, a pesca, a 

coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora, em todas as zonas de manejo, ressalvadas 

aquelas com finalidades. 

� É proibida qualquer atividade ou ação que resulte em deterioração do meio ambiente, bem 

como o porte e o transporte de instrumentos, equipamentos ou aparelhos destinados a este fim, 
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excetuando-se apenas o que estiver aprovado e autorizado previamente em Planos Setoriais de 

Manejo. 

� A infraestrutura a ser instalada na Unidade limitar-se-á àquela necessária para o seu manejo, 

sendo vedada à construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de interesse da 

Unidade. 

� A fiscalização da Unidade deverá ser permanente e sistemática, inclusive diuturnamente e nos 

finais de semana. 

� A introdução ou a reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente serão permitidas 

quando autorizadas pelo setor responsável do INEA, orientadas por projeto específico, segundo 

as indicações do Plano de Manejo. 

� Não será permitida a entrada, o uso e a criação de animais domésticos ou plantios agrícolas na 

Unidade, salvo nas propriedades rurais ainda não desapropriadas e que somente serão 

permitidas quando devidamente autorizadas pelo setor responsável do INEA. 

� Não será permitida a circulação de veículos motorizados no Parque, excetuando-se aqueles 

pertencentes à administração da UC e INEA, salvo nos acessos e áreas destinadas a 

estacionamento de visitantes. 

5.4 - ZONEAMENTO 

O zoneamento de uma unidade de conservação é um instrumento de ordenamento territorial usado 

para se atingir melhores resultados de manejo, pois esse recurso estabelece usos diferenciados 

para cada zona, segundo seus objetivos e normas, buscando obter, desta forma, maior proteção à 

Unidade. 

O zoneamento é identificado pelo SNUC (Lei 9.985/2000) como: definição de setores ou zonas em 

uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, 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. 

5.4.1 - Critérios 

A definição do zoneamento do PETP obedeceu aos critérios estabelecidos no roteiro metodológico 

para elaboração de planos de manejo de unidades de conservação do grupo de proteção integral 

do Estado, os quais foram divididos em 2 grupos: critérios físicos mensuráveis e critérios indicativos 

de singularidade, conforme segue abaixo: 
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5.4.1.1 - Critérios físicos mensuráveis 

• Grau de conservação da vegetação 

• Variabilidade do relevo 

5.4.1.2 - Critérios indicativos de singularidade 

a) Critérios indicativos de valores para conservação 

• Espécies ameaçadas 

• Espécies que requeiram manejo (transposição/eliminação/reintrodução) 

• Representatividade de atributos singulares da Unidade 

• Riqueza de espécies 

• Áreas de transição 

• Fragilidade ambiental 

• Presença de sítios geológicos 

b) Critérios indicativos para vocação de uso 

• Potencial de visitação 

• Potencial para conscientização ambiental 

• Presença de infraestrutura 

• Uso conflitante 

• Presença de população 

Aplicados os critérios de avaliação da área do PETP e consultados os atores locais e equipe 

técnica do INEA, construiu-se o zoneamento da UC, conforme mostra o mapa 1 deste plano de 

manejo, em anexo.  

5.4.2 - Zona de Entorno e Amortecimento 

• Zona de Entorno 

A área do entorno do PETP foi definida de acordo com o que determina a Resolução CONAMA 

13/90, a partir de um limite de 10 km ao redor da Unidade, abrangendo 5 municípios 

(Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Guapimirim, Silva Jardim e Teresópolis), as principais 

rodovias e estradas estratégicas.  
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• Zona de Amortecimento (ZA) 

Critérios de inclusão: 

- As microbacias dos rios que fluem para a Unidade de Conservação e, quando possível, 

considerar os seus divisores de água. 

- Áreas de recarga de aquíferos. 

- A velocidade, o sentido e a sazonalidade das correntes marinhas e os ventos que afetem as 

Unidades de Conservação marinhas. 

- Locais de nidificação ou de pousio/dormitório de aves migratórias ou não. 

- Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais que 

possam afetar a Unidade de Conservação (assentamentos, projetos agrícolas, pólos 

industriais, grandes projetos privados, e outros). 

- Áreas úmidas com importância ecológica para a UC. 

- Unidades de Conservação em áreas contíguas. 

- Áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a Unidade de 

Conservação (APP, RL, RPPN e outras). 

- Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não como 

corredores ecológicos. 

- Sítios de alimentação, descanso/pouso e reprodução de espécies que ocorrem na Unidade 

de Conservação. 

- Áreas sujeitas a processos de erosão, de escorregamento de massa, que possam vir a 

afetar a integridade da UC. 

- Áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetem aspectos 

paisagísticos notáveis junto aos limites da UC. 

- Ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos cênicos próximos à 

UC. 

Nas áreas incluídas, prevalecem como referências de limites as principais estradas de acesso 

ao parque, bem como os recursos hídricos, geomorfológicos e demais recursos naturais e 

culturais que definem uma continuidade ambiental, paisagística e cenográfica. 

Critérios para não-inclusão na zona de amortecimento: 

- Áreas urbanas já estabelecidas. 

- Áreas estabelecidas como expansões urbanas pelos Planos Diretores municipais ou 

equivalentes legalmente instituídos. 
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Foram excluídas as áreas de expansão urbana da sede do município de Guapimirim e de 

Teresópolis e Nova Friburgo, e praticamente toda a sede do município de Cachoeiras de 

Macacu. A sede do município de Silva Jardim encontra-se afastada e fora desta área de 

entorno, que abrange exclusivamente a área rural. Também foi excluída da zona de 

amortecimento à área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos contígua à do PETP. 

Propostas para o manejo da ZA por Regiões Hidrográficas (RH) 

Para organizar as propostas de manejo para zona de amortecimento, utilizou-se a 

espacialização das Regiões Hidrográficas e setores (Mapa 10), acompanhando o modelo de 

gestão administrativa dos núcleos do PETP, em sintonia com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997). As propostas foram subsidiadas pelas 

informações do diagnóstico ambiental apresentado no MÓDULO 3 (Análise Regional), que 

descrevem os principais aspectos da paisagem e do uso da terra dos municípios situados na 

zona de influência direta do Parque. O objetivo é orientar a ocupação e uso das áreas, tendo 

sempre como referência maior a sustentabilidade ambiental, econômica e social do Parque e 

seu entorno. É indicado também o que deve ser evitado e o que pode ser mantido, de forma a 

tornar realista e integrada esta proposta de manejo, sem violentar a história da região e a 

cultura das comunidades ali assentadas, e que, de uma maneira geral, são também 

responsáveis e interessados em sua preservação e na sua sustentabilidade. 

• Região Hidrográfica IV 

Setor Bacia do rio Piabanha 

Manutenção de área de expansão urbana fora do perímetro do PETP, com sítios de recreio com 

ocupação restritiva, consolidando a ocupação já existente anteriormente à institucionalização do 

Parque, com atenção para as ocupações em encostas e áreas de risco, que devem ser 

contempladas com projeto habitacional que promova a eliminação das situações de risco que 

inclua a diminuição do adensamento populacional, a realização de obras de infraestrutura 

urbana e ações de educação ambiental e valorização do patrimônio natural. Devem também ser 

permitidos serviços turísticos de apoio às atividades públicas que possam ser desenvolvidas no 

interior do Parque e equipamentos de lazer para a população residente, resguardados os limites 

e as normas de ocupação e usos do Parque e das demais UCs ali existentes.  

Deve ser institucionalizado o acesso ao Parque pela via pavimentada que atravessa o bairro do 

Jacarandá, inclusive oferecendo locais de usos públicos no interior do Parque como alternativas 

de lazer para a população de baixa renda ali residente.  

Apoio aos pequenos produtores e manutenção das atividades agrícolas com manejo, e 

equipamentos receptivos para ecoturismo e turismo rural (meios de hospedagem) para apoio às 

atividades no Parque.  
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Estudar a abertura de acesso pela região do Frade com grande potencial para atividades de 

turismo rural e ecoturismo, devido à proximidade das formações denominadas Pedras dos 

Frades, Pedras do Fonseca e Pedra dos Três Picos.  

• Região Hidrográfica V 

Setor Bacia do rio Guapi-Açú 

Manutenção de área de expansão urbana ao longo da Estrada da Caneca Fina, nas 

proximidades da sede de Guapimirim. Para as demais áreas, apoio à agricultura com manejo, 

em lotes mínimos rurais, resguardadas as Unidades de Conservação e suas normas, bem como 

as áreas acima da cota de 300 metros e as áreas de preservação permanente, de acordo com o 

que determina a lei (matas ciliares, áreas íngremes, etc.). 

Em função da preservação das matas e das características topográficas, sugere-se que o 

perímetro do Parque, que nesta zona sobe para a linha de cumeada, que coincide com o limite 

dos municípios de Guapimirim e Teresópolis, seja ampliado, descendo até a cota de 300 metros. 

Manutenção da área de expansão urbana com sítios de recreio, com ocupação restritiva, 

consolidando a ocupação já existente anteriormente à institucionalização do Parque, incluindo 

serviços turísticos de apoio aos usos públicos que podem ser desenvolvidos no interior do 

Parque. Instalação de equipamentos de lazer para a população residente, resguardados os 

limites e as normas de ocupação e usos das UCs ali existentes. Sanada a limitação hoje 

imposta pelo portão de fazenda das Três Estrelas, deve ser institucionalizado o acesso ao 

Parque pela Estrada da Caneca Fina ao longo do rio Socavão. 

Delimitação das áreas urbanas e de expansão urbana, definindo claramente as áreas de 

preservação permanente nas cotas mais altas, a partir da cota 200 m, e nas faixas marginais ao 

rio Macacu e seus afluentes, e manutenção das atividades agrícolas existentes com manejo.  

Manutenção das atividades agrícolas com manejo, sítios de recreio e serviços turísticos de 

apoio a visitação ao Parque. 

Institucionalizar os acessos pelo Hotel Fazenda Santo Amaro e Água Mineral Cascataí e pelo 

Estreito, com apoio para instalação de meios de hospedagem. 

Setor Bacia do rio Macacu 

Melhorar as condições da estrada RJ-126 (projetada) e atual municipal e para estimular 

qualquer uso e principalmente viabilizar o trajeto Cachoeiras de Macacu/Silva Jardim. 

Manutenção das atividades agrícolas com manejo e equipamentos de apoio a atividades 

relacionadas ao turismo rural (meios de hospedagem). 
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• Região Hidrográfica VI 

Setor Bacia do rio São João 

Manutenção das atividades agrícolas com manejo e equipamentos turísticos (meios de 

hospedagem e de apoio à visitação ao Parque).  

Este setor apresenta excelentes condições para se tornar uma das principais bases de apoio 

para visitação ao Parque, podendo se constituir numa alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da economia regional e municipal, assim que o acesso ao interior do Parque através 

da estrada que segue ao longo do rio Pirineus seja institucionalizado e sejam permitidos os usos 

públicos no interior do Parque nesta região. 

• Região Hidrográfica VII 

Setor Bacia do rio Dois Rios 

Apoiar usos agrícolas com manejo, sítios de recreio e serviços turísticos de apoio ao parque 

(ecoturismo e turismo rural).  

Boas condições para ser institucionalizado como um dos principais acessos ao Parque e 

constituir no local uma base de apoio aos usos públicos no interior do Parque. 

Manutenção das áreas de expansão urbana com restrições de ocupação e uso, principalmente 

nas áreas íngremes e nas cotas mais altas. Manutenção dos usos residências e meios de 

hospedagem.  

Desenvolver atividades voltadas ao uso público controlado no Pico do Caledônia.  

O acesso pelo Morro da TV deve ser utilizado, prevendo neste local a instalação um ponto de 

visitação, com mirante e serviços de apoio aos visitantes. 

• Região Hidrográfica VIII 

Setor Bacia do rio Macaé e rio das Ostras 

Manutenção de sítios de recreio e atividades agrícolas com manejo fora do perímetro para 

manutenção da população remanescente dos primeiros ocupantes da região, e equipamentos 

receptivos para atividades de recreação, turismo rural e ecoturismo (meios de hospedagem e 

locais de visitação). 

Os acessos ao interior do Parque devem ser institucionalizados, sempre buscando uma parceria 

com os proprietários das áreas onde eles se localizam, de modo a viabilizá-los, sem conflitos, e 

a ter estes proprietários como agentes aliados do processo de preservação e fiscalização, e 

eventualmente, prestadores de serviços de apoio às atividades de visitação ao Parque. 

O entorno e a zona de amortecimento da Unidade de Conservação são ilustrados no mapa 2, a 

seguir. 
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5.4.3 - Descrição das zonas da UC 

Com base na aplicação dos critérios físicos mensuráveis e dos critérios indicativos das 

singularidades da UC, é possível identificar a vocação das áreas classificando-as segundo o grau 

de intervenção, a saber: nenhuma ou baixa intervenção, média intervenção ou alta intervenção. 

5.4.3.1 -  Zonas de nenhuma ou baixa intervenção 

a) Zona Intangível 

TIPOLOGIA 

É aquela onde a natureza permanece a mais preservada possível, não se tolerando quaisquer 

alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. 

Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades 

humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos 

genéticos e ao monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo 

a evolução natural (mapa 3). 

CRITÉRIOS 

• Grau de conservação da vegetação; 

• Variabilidade do relevo; 

• Espécies ameaçadas; 

• Espécies que requeiram manejo (transposição/eliminação/reintrodução); 

• Representatividade de atributos singulares da Unidade; 

• Riqueza de espécies; 

• Áreas de transição; 

• Fragilidade ambiental; 

• Presença de sítios geológicos; e 

• Uso conflitante. 

NORMAS 

1. Não será permitida a visitação pública a qualquer título; 

2. As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento e à fiscalização, 

exercidas somente em casos especiais, quando autorizados pela administração do Parque; 
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3. A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos, desde que não possa ser realizada 

em outras zonas; 

4. As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais; 

5. Não serão permitidas quaisquer instalações de infraestrutura; 

6. Não serão permitidos deslocamentos em veículos motorizados; e 

7. A fiscalização será eventual, em casos de necessidade de proteção da zona, contra caçadores, 

fogo e outras formas de degradação ambiental. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Pesquisa restritiva (quando impossível de ser realizada em outras zonas da Unidade) e proteção 

(em casos de evidência de caça, pesca ou fogo). 
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b) Zona Primitiva 

TIPOLOGIA 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora 

e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir características de 

transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a 

preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e 

educação ambiental permitindo-se formas primitivas de recreação (mapa 4). 

CRITÉRIOS 

• Grau de conservação da vegetação; 

• Variabilidade do relevo; 

• Espécies ameaçadas; 

• Espécies que requeiram manejo (transposição/eliminação/reintrodução); 

• Representatividade de atributos singulares da Unidade; 

• Riqueza de espécies; 

• Áreas de transição; 

• Fragilidade ambiental; 

• Presença de sítios geológicos; 

• Potencial de visitação; 

• Potencial para conscientização ambiental; e 

• Uso conflitante. 

NORMAS 

1. As atividades permitidas serão a pesquisa, monitoramento ambiental, visitação sujeita a 

restrições e a fiscalização; 

2. A visitação estará sujeita às restrições determinadas pela administração do Parque; 

3. A interpretação dos atributos desta zona se dará somente através de folhetos e/ou recursos 

indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes; 

4. As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais; 

5. Os visitantes pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão advertidos para não deixarem 

lixo nessas áreas; 
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6. Não serão permitidas quaisquer instalações de infraestrutura, exceto a instalação de placas de 

sinalização, segurança e orientação; 

7. É proibido o tráfego de veículos nesta zona, exceto em ocasiões especiais, em casos de 

necessidade de proteção da Unidade; e 

8. A fiscalização será constante. 

Normas específicas para vias de escaladas e rapéis e uso de furadeira de impacto 

1. Com o intuito de preservar o Parque Estadual dos Três Picos, sua Administração decidiu junto 

com a Federação de Montanhismo do Rio de Janeiro (FEMERJ) definir áreas chamadas 

“restritas”, onde está vetado o uso de furadeiras de impacto e onde novas conquistas só 

poderão ser realizadas após autorização por escrito conseguida através da apresentação de 

um projeto de conquista, contendo localização e o provável traçado da via. Esse projeto poderá 

ser questionado ou vetado. 

2. Fora dessas áreas restritas, está autorizado o uso de furadeiras de impacto para colocação de 

grampos em novas conquistas, seja em escalada ou rapel. 

3. Qualquer conquista, fora das áreas restritas, depois de terminada, deverá, sem exceção, ser 

comunicada à Administração do PETP, através de relatório detalhado, acompanhado de 

croquis esquemático da escalada. 

As áreas restritas são: 

• No Pico Maior: a partir da via "O Segredo do Sol" até a via "Abracadabra". 

• No Capacete:  a partir da via inacabada localizada à esquerda da via "Devaneios do Repouso" 

até a via "Batman, Nunca Mais". 

• Na Caixa de Fósforos: todo o setor conhecido como “Setor das Fendas”. 

As escaladas já começadas antes da criação do Parque Estadual dos Três Picos poderão ser 

terminadas. São elas: 

• No Pico Maior, localizada à esquerda da via "Filhos da Terra" 

• No Capacete, à esquerda da via "Devaneios do Repouso". 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Pesquisa, proteção, educação ambiental, visitação restritiva e de baixo impacto, não sendo 

admitida a implantação de qualquer infraestrutura. 
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5.4.3.2 -  Zona de médio grau de intervenção 

a) Zona de Uso Extensivo 

TIPOLOGIA 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas alterações 

humanas. Caracteriza-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O 

objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar 

de oferecer acesso ao público com facilidade, para fins educativos e recreativos (mapa 5). 

CRITÉRIOS 

• Grau de conservação da vegetação; 

• Variabilidade do relevo; 

• Espécies ameaçadas; 

• Espécies que requeiram manejo (transposição/eliminação/reintrodução); 

• Representatividade de atributos singulares da Unidade; 

• Riqueza de espécies; 

• Áreas de transição; 

• Fragilidade ambiental; 

• Presença de sítios geológicos; 

• Potencial de visitação; 

• Potencial para conscientização ambiental; 

• Presença de infraestrutura; 

• Uso conflitante; e 

• Presença de população. 

NORMAS 

1. As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a visitação e a 

fiscalização; 

2. Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos naturais e a 

recreação, sempre em harmonia com a paisagem; 

3. Poderão ser instalados abrigos com sanitários em pontos estratégicos das trilhas longas que 

demandarem pernoite; 

4. Serão permitidas atividades de interpretação e recreação que visem facilitar a compreensão e a 

apreciação dos recursos naturais das áreas pelos visitantes; 



5-26 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

5. O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 40 km); 

6. É expressamente proibido o uso de buzinas; 

7. É proibida a entrada de animais domésticos; 

8. A fiscalização será constante; e 

9. As trilhas serão margeadas por área tampão de 10 metros ao longo de cada margem, com a 

finalidade de reduzir os efeitos de borda, onde serão admitidos apenas a instalação de 

equipamentos de sinalização e de segurança. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Pesquisa, proteção, visitação menos restritiva: mirantes, trilhas, sinalização, pontos de descanso, 

locais para banhos (sem quaisquer tipos de vendas de alimentos ou outros). 

Foram escolhidos 8 atrativos para visitação no PETP conforme descrito abaixo. Os mesmos podem 

ser visualizados no mapa 5.1 (atrativos), em anexo, e detalhadamente, nos 5.2 ao 5.9, 

apresentados em seguida. 

TRILHA PRATA DOS AREDES – JACARANDÁ (mapa 5.2) 

O início fica no bairro de Prata dos Aredes na região de Canoas – Teresópolis. A trilha pode ser 

percorrida em 1 hora, com grau moderado de dificuldade. O percurso segue pelo vale do rio Maria 

da Prata, com paisagem florestal ao longo do caminho. Excelente local para observação de aves. 

TRILHA CANOAS-AREAL (mapa 5.3) 

 A trilha tem início no final da estrada vicinal em Canoas, e segue a partir daí em descida até as 

proximidades da Fazenda Sertão, onde se inicia a estrada do Areal. É muito utilizada pelos 

moradores como acesso à região do Subaio e para caminhadas, sendo bem conhecida em toda 

região do Parque. Apresenta grau moderado de dificuldade devido a trechos acidentados com 

pedrais úmidos escorregadios. Ao longo do percurso, atravessa áreas de floresta em regeneração, 

com estágios desde primários a avançados, apresentando pequenos bananais e pastagens pelo 

caminho. A paisagem da encosta é de rara beleza, cortando inúmeros córregos de águas 

cristalinas, tributários do rio Boavista e uma pequena gruta pouco conhecida. Durante o verão é 

possível visualizar uma cachoeira na parte mais alta da montanha. Os principais atrativos são os 

pontos de observação da paisagem (mirantes), um delicioso poço para banho e, próximo ao final, 

onde a trilha atravessa o rio Boavista existe uma grande lage de pedra ideal para descansar e 

apreciar a beleza cênica local.  

TRILHA DO VALE DOS DEUSES (mapa 5.4) 

Com aproximadamente 3 (três) quilômetros de extensão, a trilha considerada moderada desce em 

direção ao Vale dos Frades. A trilha normalmente é utilizada por moradores que cruzam o caminho, 
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praticantes de caminhada e montanhistas praticantes de escalada em rocha. A trilha passa por uma 

área de grande beleza cênica coberta por gramíneas e cortada por um pequeno córrego. Ao longo 

da caminhada é possível observar ao entorno Floresta Ombrófila Densa Alto Montana em vários 

estágios e alguns Campos de Altitude, como também, formações rochosas como: Capacete, 

Cabeça do Dragão, Caixa de Fósforo e todo o Vale dos Frades que desponta abaixo. No Vale dos 

Deuses existe um camping com boa infraestrutura para receber visitantes. 

TRILHA CASTÁLIA / SÃO LOURENÇO (mapa 5.5) 

Acesso na altura do km 45,8 à margem esquerda da rodovia RJ-116 sentido Friburgo, no bairro 

Castália. A trilha de aproximadamente 8 km se inicia no final da estrada de terra, atravessando a 

ponte sobre o rio Valério. No caminho pode-se observar áreas de pastagens, bananais, florestas 

em estágio avançado de regeneração e algumas escarpas rochosas de grande beleza, onde se 

destaca o ponto em que a trilha cruza o rio Valério. Há um lugar para recarregar as energias, no rio 

Pedra Preta, onde é possível tomar um refrescante banho de cachoeira. À medida que se segue 

podem ser observados exuberantes exemplares de árvores e outras vegetações chamando à 

atenção a quantidade dos taquaruçus (espécie de bambu nativo) que domina a floresta em alguns 

pontos. A trilha pode ser percorrida em cinco horas, por pessoas que tenham experiência em 

caminhadas e com equipamentos leves. Além do canto das aves, é possível nas partes mais altas 

da trilha ouvir o som produzido por macacos e outros animais.  

TRILHA PARA CACHOEIRA SETE QUEDAS e FURNA DA ONÇA (mapa 5.6) 

A trilha tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão, e desde o início penetra em área de 

floresta em estágio médio de regeneração com acesso para alguns poços para banho como: 

Pocinho, Cachoeirinha, Furna da Onça, Poço da Gruta, e a tão famosa Cachoeira Sete Quedas. A 

trilha é muito utilizada por pessoas vindas de todos os lugares especialmente para banhos de rio. 

Embora relativamente curta, a trilha se apresenta em seu início leve tornando-se com grau de 

dificuldade moderado até o final. Em sua maior parte, a trilha acompanha o rio Colibri, responsável 

pelos poços de banho. 

TRILHA DO ANTIGO LEITO FERROVIÁRIO (mapa 5.7) 

Caminho histórico que liga Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, paralelamente à RJ-116. A 

trilha segue também em paralelo ao interessante caminho do tempo do império com piso de pedras. 

Considerada de caminhada leve, ao longo do tempo a trilha vem sendo muito utilizada por ciclistas 

e por praticantes de caminhadas, principalmente os da região de Nova Friburgo e Cachoeiras de 

Macacu, sendo uma referência para as pessoas especializadas que desenvolvem o ecoturismo. A 

trilha tem acesso para o rio Jacutinga, principal rio da sub-bacia do rio Macacu, onde é possível 

tomar um refrescante banho. Atualmente é uma estrada que apresenta em sua margem uma 

vegetação em franca regeneração. Em alguns trechos a vegetação fechou parte do caminho, 

permanecendo apenas uma trilha. Ainda se podem ver as estruturas da antiga ferrovia.  
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TRILHA DO ASFALTO VELHO (mapa 5.8) 

Com aproximadamente 5 quilômetros de extensão, a trilha se estende por um trecho de estrada 

desativado da rodovia RJ-116. Considerada de caminhada leve, ao longo do tempo a trilha vem 

sendo muito utilizada por ciclistas e por praticantes de caminhadas, principalmente os da região de 

Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, sendo uma referência para as pessoas especializadas que 

desenvolvem o ecoturismo. Durante a caminhada nota-se o traçado da trilha que expõe o antigo 

asfalto agora tomado por diversos tipos de vegetação rasteiras e arbustivas. Em alguns trechos, em 

sua margem, pode-se ver alguns magníficos exemplares de eucalipto que foram plantados ao 

período da implantação da estrada. Também é possível observar, alguns córregos das cabeceiras 

formadoras do rio Macacu (principal rio do Complexo Hidrográfico da Baia de Guanabara), que 

atravessam a estrada em suas antigas drenagens, sendo o maior deles o rio conhecido como rio do 

Asfalto Velho, tributário do rio Jacutinga. No local onde o rio do Asfalto Velho cruza a estrada é 

possível parar para contemplação e lanchar. A trilha tem acesso para o rio Jacutinga que é o 

principal rio dessa sub-bacia, onde é possível tomar um refrescante banho, neste ponto à sua 

margem esquerda é onde tem o encontro com o rio do Asfalto Velho. Já próximo ao seu final, onde 

funcionava uma usina asfáltica, a largura da estrada aumenta propiciando um ótimo lugar para 

visualizar parte do maciço verdejante da Caledônia, lanchar e também praticar alguma dinâmica de 

grupo em meio à natureza. 

TRILHA DO FARAÓ (mapa 5.9) 

Para praticantes de caminhada, esta pode levar de 10 a 12 horas de duração, podendo, entretanto, 

ser feita com mais calma incluindo um pernoite. Trata-se de uma caminhada com graus de 

dificuldade moderado a muito pesado. A trilha segue fielmente pelo antigo trecho do leito ferroviário 

subindo de nível pela encosta das montanhas passando por diversos poços de banho no rio Boa 

Vista, como: Poço da Samambaia, Tenebroso, Cachoeira do Jequitibá e Cachoeira de Santa Fé. 

Outro atrativo é a ruína da antiga sede da fazenda e o aqueduto que servia principalmente para 

irrigação de lavouras que existiam ali. Outro atrativo espetacular é o chamado Lago Azul, um 

pequeno poço de água cristalina e de tonalidade azul devido a combinações de cores da vegetação 

e do céu com a própria transparência da água, área que se destaca também pela exuberância de 

espécies. Atravessando mais uma vez o rio Boa Vista, chega-se a uma pequena clareira conhecida 

como ranchão, que serve de apoio para acampamento por estar próxima a um córrego. A trilha 

segue em direção à base da Pedra do Faraó que é o local onde realmente começa a subida para o 

cume, até alcançar os 1.719 m de altitude.  A partir daí, a caminhada que já se apresentava de 

natureza pesada vai tornando-se muito pesada com pontos de escalada leve. Pode-se visualizar de 

lá, desde o Morro de São João em Casimiro de Abreu, até Região dos Lagos, Serra da Tiririca, Pão 

de Açúcar, Corcovado, o maciço do Caledônia e os Três Picos. Por isso a Pedra do Faraó é 

conhecida como “Pedra da Visão”. 
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b) Zona histórico-cultural 

TIPOLOGIA 

É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico-cultural ou arqueo-paleontológico 

e áreas de uso consolidado para rituais religiosos, que serão preservadas, estudadas, restauradas 

e interpretadas para o público, servindo à pesquisa, educação, uso científico e cultural. O objetivo 

geral do manejo é o de proteger sítios histórico-culturais ou arqueológicos, em harmonia com o 

meio ambiente (mapa 5). 

CRITÉRIOS 

• Pontos de uso consolidado para rituais religiosos; e 

• Áreas com atrativos arqueológicos e paleontológicos formalmente reconhecidos. 

NORMAS 

• As áreas dedicadas a atividades religiosas serão objeto de programa setorial específico, 

devendo ser cadastradas e suas atividades aprovadas pelo órgão gestor. O caráter de 

conservação ambiental deverá ser respeitado, estabelecidos os critérios de uso dessas áreas; 

• Durante a visitação, se permitida, será proibida a retirada ou a alteração de quaisquer atributos 

que se constituam no objeto desta Zona; 

• Não será permitida a alteração das características originais dos sítios histórico-culturais; 

• Quaisquer infraestruturas instaladas nesta Zona quando permitidas, não poderão comprometer 

os atributos da mesma; 

• Se a visitação não for permitida, os atributos desta Zona serão apresentados para os usuários 

no Centro de Visitantes; 

• As pesquisas a serem efetuadas nesta Zona deverão ser compatíveis com os objetivos da 

Unidade e não poderão alterar o meio ambiente, especialmente em casos de escavações, 

ressalvados os casos de pesquisas arqueológicas e paleontológicas devidamente autorizadas 

pelos órgãos competentes; 

• Materiais relacionados às referidas atividades deverão permanecer prioritariamente no Centro 

de Visitantes do Parque para serem utilizados em programas de educação ambiental; e 

• A fiscalização será periódica. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Pesquisa, proteção e educação ambiental. 
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5.4.3.3 -  Zona de alto grau de intervenção 

a) Zona de uso intensivo 

TIPOLOGIA 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais 

próximo possível do natural, devendo conter estruturas abertas à visitação, como: centro de 

visitantes, campings, museus, outras facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é o de 

facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio (mapa 5). 

CRITÉRIOS 

• Grau de conservação da vegetação; 

• Variabilidade do relevo; 

• Representatividade de atributos singulares da Unidade; 

• Fragilidade ambiental; 

• Potencial de visitação; 

• Potencial para conscientização ambiental; 

• Presença de infraestrutura; 

• Uso conflitante; 

• Presença de população. 

NORMAS 

1. O Centro de Visitantes, museu e outros serviços oferecidos ao público, como lanchonetes e 

instalações para serviços de guias e condutores, somente poderão estar localizados nesta 

zona; 

2. Poderão ser instaladas churrasqueiras, mesas para piquenique, abrigos, lixeiras e trilhas nos 

locais apropriados; 

3. A utilização das infraestruturas será subordinada à capacidade de suporte estabelecida para 

as mesmas; 

4. As atividades previstas devem levar o visitante a entender os objetivos do Parque, a filosofia e 

as práticas de conservação da natureza; 

5. Todas as construções e reformas deverão estar harmonicamente integradas com o meio 

ambiente; 
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6. Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infraestruturas não poderão ser 

retirados dos recursos naturais da Unidade; 

7. Esta zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa ou indicativa; 

8. O trânsito de veículos será feito a baixas velocidades (máximo de 40 km), sendo proibido o 

uso de buzinas; 

9. Os esgotos deverão receber tratamento suficiente para não contaminarem rios, riachos ou 

nascentes; 

10. O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto; 

11. Os resíduos sólidos gerados nas infraestruturas previstas deverão ser acondicionados 

separadamente, recolhidos periodicamente e depositados em local destinado para tal; e 

12. A fiscalização será intensiva. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Pesquisa, proteção, lazer e recreação, como: centro de visitantes, serviços autorizados como 

lanchonete, camping com infraestrutura completa, estacionamentos e locais de apoio à visitação. 
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b) Zona de uso especial 

TIPOLOGIA 

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da unidade de 

conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas e controladas 

de forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem localizar-se, sempre que possível, na 

periferia da unidade de conservação. O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da 

implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da Unidade 

(mapa 6). 

CRITÉRIOS 

• Estas áreas são definidas segundo critérios políticos e ou estratégicos. 

NORMAS 

• Esta zona é destinada a conter a sede e os núcleos da Unidade e a centralização dos serviços 

da mesma, não comportando visitação; 

• As instalações preferentemente deverão estar localizadas na periferia da Unidade; 

• As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente; 

• O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e 

prestadores de serviços; 

• Os veículos deverão transitar em baixas velocidades e será proibido o uso de buzinas; e 

• A fiscalização será permanente. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Infraestrutura necessária à administração, pesquisa e proteção. 
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c) Zona de recuperação 

TIPOLOGIA 

É aquela que contêm áreas consideravelmente antropizadas. É uma zona provisória, já que uma 

vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. As espécies exóticas 

introduzidas deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou induzida. O objetivo geral 

de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta Zona permite uso público 

somente para a educação (mapa 7). 

CRITÉRIOS 

• Grau de conservação da vegetação; 

• Variabilidade do relevo; 

• Espécies ameaçadas; 

• Espécies que requeiram manejo (transposição/eliminação/reintrodução); 

• Riqueza de espécies; 

• Áreas de transição; 

• Fragilidade ambiental; 

• Presença de sítios geológicos; 

• Uso conflitante; 

• Presença de população. 

NORMAS 

1. Estudos e projetos de reflorestamento serão contratados e autorizados pelo órgão gestor, 

que elaborará termos de referência específicos para cada caso; 

2. Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas; 

3. Espécies exóticas porventura existentes serão objeto de estudos técnicos que possam 

subsidiar a tomada de decisão quanto a sua erradicação ou manejo; 

4. Os trabalhos de recuperação induzida poderão ser interpretados para o público no Centro de 

Visitantes; 

5. Áreas em recuperação induzida, quando adjacentes a áreas de uso público deverão conter 

painéis explicativos em linguagem didática, acessíveis aos visitantes; 

6. Pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser incentivadas; 
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7. Não serão instaladas infraestruturas nesta zona, com exceção daquelas necessárias aos 

trabalhos de recuperação induzida e painéis explicativos; e 

8. O acesso será restrito, preferencialmente aos pesquisadores e pessoal técnico, ressalvada a 

situação de eventuais moradores. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Recuperação dos ecossistemas degradados priorizando a recuperação natural. A recuperação 

induzida estará condicionada a um projeto específico, aprovado pelo INEA. Atividades: pesquisa, 

proteção e educação ambiental. 

 



710000

710000

720000

720000

730000

730000

740000

740000

750000

750000

760000

760000

75
00

00
0

75
00

00
0

75
10

00
0

75
10

00
0

75
20

00
0

75
20

00
0

75
30

00
0

75
30

00
0

75
40

00
0

75
40

00
0

0 5 102,5
km

1:200.000

LIMITE PETP
ZONA DE RECUPERAÇÃO

Escala                   em A3
Universal Transversa de Mercator - Fuso 23s
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS
MAPA ILUSTRATIVO DA ZONA DE RECUPERAÇÃO

Nº.7



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 5-59 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

d) Zona de uso conflitante 

TIPOLOGIA 

Constituem-se em espaços localizados dentro de uma unidade de conservação, cujos usos e 

finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam com os objetivos de conservação 

da área protegida. São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública, como 

gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, 

cabos óticos e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, estabelecendo 

procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação (mapa 8). 

CRITÉRIOS 

• São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública. 

NORMAS 

1. A fiscalização será intensiva no entorno e/ou dentro da área de uso conflitante, conforme o 

caso; 

2. Buscar-se-á a colaboração de serviços entre a chefia do Parque e as administrações das 

atividades ou instalações conflitantes; 

3. Os serviços de manutenção do empreendimento deverão ser, sempre que possível, 

acompanhados por funcionários da UC; 

4. Em caso de acidentes ambientais a chefia da UC deverá buscar orientação para procedimentos 

na Lei de Crimes Ambientais (9.605 de 12 de fevereiro de 1998); e 

5. Os riscos representados por estes empreendimentos deverão ser caracterizados caso a caso 

para a adoção de medidas preventivas e, quando for o caso, mitigadoras. 

ATIVIDADES ADMITIDAS 

Fiscalização, proteção, manutenção de infraestrutura específica e serviços inerentes aos 

empreendimentos de utilidade pública. 
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5.5 - ÁREAS ESTRATÉGICAS 

São áreas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos de criação da UC, com identidade 

fundamentada em condições ecológicas peculiares e/ou vocação para atividades específicas, 

podendo ser áreas internas ou externas à UC. 

Na realidade de Unidades de Conservação com dimensões consideráveis, como é o caso do 

Parque Estadual dos Três Picos, as áreas estratégicas funcionam como unidades de gestão local 

tornando possível um planejamento mais justo e realístico. Essas áreas foram escolhidas segundo 

critérios de uso público (consolidado ou potencial) e/ou proteção (prevenção e fiscalização), 

totalizando 12 áreas estratégicas, 8 internas e 4 externas (mapa 9). 

As informações contidas nesse item foram fornecidas pelas representações locais de cada área, 

através da Câmara Técnica do Conselho Consultivo (incluindo publicações científicas), e por 

representantes da administração geral da Unidade, com o objetivo de aproximar o Plano de Manejo 

das realidades locais, contemplando também a visão estratégica do órgão gestor. 

A administração do Parque estabelecerá dispositivos indicadores de progresso das atividades 

nessas áreas, com parâmetros padronizados que possam ser tratados estatisticamente, servindo 

para o monitoramento, controle de qualidade e registro permanente dessas atividades. Os 

dispositivos serão estabelecidos e controlados pelo núcleo com atuação na região. 

Parâmetros que devem ser monitorados podendo variar de acordo com peculiaridades das áreas: 

• Inserção do Parque nos programas educacionais da rede escolar da região; 

• Conscientização da comunidade sobre os objetivos da UC; 

• Registros quantitativo e qualitativo de: fiscalização, incêndios florestais, acidentes, visitantes, 

atividades promovidas e pesquisas. 
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5.5.1 -  Áreas Estratégicas Internas (AEI) 

5.5.1.1 - Cachoeira Sete Quedas e Furna da Onça (AEI 1) – mapa 9.1 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Acesso pela Rodovia RJ-116 no km 49, também no bairro de Boca do Mato, passando por 

loteamento localizado parcialmente fora dos limites do Parque, depois por meio de uma trilha já no 

interior da UC. 

Trilha de aproximadamente 1.000 metros, de nível moderado, que dá acesso a Cachoeiras Sete 

Quedas, muito visitada para banhos e contemplação. No mesmo caminho também se pode acessar 

os grandes blocos de pedra que compõem a Furna da Onça, localizados no mesmo riacho. Trata-se 

de um grande atrativo turístico do município de Cachoeiras de Macacu. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Zona de Uso Extensivo margeada por Zona Primitiva. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Está voltada para vertente atlântica do maciço do Parque, com cobertura vegetal de Floresta 

Ombrófila Densa Submontana. Está inserida na Região Hidrográfica RH V (Baía de Guanabara), 

Bacia do rio Macacu. Relevo acidentado, rico em mananciais hídricos em bom estado de 

conservação, formando cachoeiras. Apresenta mata ciliar bem conservada. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria no atendimento aos usuários; 

• Área controlada por meio de um patrulhamento mais eficiente. 

ATIVIDADES 

• Caminhadas leves, banho de cachoeira e contemplação da paisagem. 

RECOMENDAÇÕES 

• Neste mesmo acesso às cachoeiras deverá ser prevista a construção de um pequeno 

estacionamento a exemplo do Núcleo Cachoeiras de Macacu; 

• Esta área é sujeita ao fenômeno “cabeça d’água”, sendo necessária a instalação de sinalização 

de alerta de risco de ocorrência de acidentes para os usuários; 
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• Realização de estudo da capacidade de suporte de visitação devido ao grande número de 

visitantes que frequentam o local; 

• Estudar a necessidade de instalação de infraestrutura mínima para dar suporte aos usuários 

(por exemplo: área de piquenique, lixeiras e sanitários); e 

• É necessário que ocorra um patrulhamento mais eficiente nos finais de semana e feriados em 

função do volume considerado de usuários. 
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5.5.1.2 - Caledônia (AEI 2) – mapa 9.2 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Acesso pelo bairro friburguense Cascatinha. Estrada pavimentada que leva a dois pontos 

estratégicos devido à visitação e à presença de torres de telecomunicação. Esse acesso encontra-

se na zona de amortecimento, em área da APA Municipal do Caledônia. Divide-se em duas áreas: 

Baixo Caledônia, também chamado de morro das antenas, onde existe um mirante em más 

condições de conservação e algumas antenas grandes, que podem ser avistadas da RJ 116.  

Alto Caledônia, onde o limite do Parque encontra-se a partir da cota altimétrica de 1.800 metros. O 

Pico do Caledônia, com 2.218 metros de altitude é uma das áreas de maior visitação levantada pela 

administração e vem sendo utilizado pela Prefeitura de Nova Friburgo como ponto turístico chave. É 

a melhor alternativa e grande oportunidade que o visitante tem em conhecer o ecossistema de 

Campos de Altitude no Rio de Janeiro. Sendo assim o local possui importante caráter educativo.  

Algumas empresas beneficiárias da área, em virtude do ponto ser privilegiado para instalação de 

antenas de comunicação, sugerem a restrição da visitação por motivos de segurança. A 

administração do PETP, entretanto, considera que aquela é uma área de uso consagrado, com 

excelente potencial turístico que enaltece e legitima a categoria e os atributos de um Parque 

Estadual, recomendando, portanto, o uso controlado daquela área. Atualmente tem se estudado 

ações em conjunto com a Petrobras (que controla a área com dois guardas, guarita e portão) e a 

Prefeitura de Nova Friburgo, para a redução e limitação tanto do número de visitantes quanto das 

áreas utilizadas. Nestas ações estão sendo levadas em conta as estruturas já existentes no Pico do 

Caledônia (estrada de acesso, guarita da Petrobras, escadaria de concreto com corrimão, casa de 

funcionários e passarelas entre as torres), de forma que o visitante não precise utilizar as trilhas, 

que atualmente se encontram sob processo erosivo em alguns pontos. Ao final das escadarias de 

631 degraus, à esquerda, não é permitido o acesso de visitantes, devido ao risco de acidentes, 

principalmente na ponte de ferro que atravessa uma depressão de 50 metros após o heliponto.  

A administração da área onde se encontra o Pico do Caledônia é feita por empresa de segurança 

contratada pela Petrobras. Por anos a área tem sido relativamente bem conservada em função de 

tal estrutura, evitando o avanço do processo de degradação que é notório nas áreas adjacentes, 

onde são comuns as práticas de queimadas, supressões de vegetação, dentre outros. Há, 

entretanto, uma indesejável superposição de ingerência, uma vez que, tratando-se de uma área 

interna do Parque Estadual dos Três Picos, deve estar submetida à autoridade do órgão gestor 

para cumprimento dos objetivos da unidade. 
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INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Zona de Uso Extensivo margeada por Zona Primitiva e alguns trechos em Zona Intangível. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

A vegetação predominante é de Campos de Altitude e Floresta Ombrófila Densa Alto Montana. A 

área está localizada sobre o divisor de águas das Regiões Hidrográficas RH VII (Rio Dois Rios) e 

RH V (Baía de Guanabara), alcançando a altitude de 2.218 m no Pico do Caledônia.   

O local é frequentado por inúmeros mamíferos de pequeno porte, e também predadores como a 

Onça Parda. Pegadas, tocas e trilhas usadas por esses animais são facilmente encontrados no 

terreno, o que ressalta a relevância de sua conservação e necessidade de dispositivos eficazes 

para controle da visitação. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Consolidação do uso controlado e monitorado pela Administração do Parque; 

• Consolidação das parcerias com as empresas que mantém antenas de comunicação no local, 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e associações esportivas e de turismo; 

• Apoderamento da administração e controle da área pelo órgão gestor. 

ATIVIDADES 

• Caminhadas de nível médio, com trecho de escada com 631 degraus, apresentando nível de 

dificuldade maior, para acesso ao Pico do Caledônia e contemplação da fantástica paisagem; 

• Ainda dentro dos limites da UC, encontra-se uma área de vôo livre que é utilizada desde a 

década de 80 por associações organizadas do esporte; 

• Pesquisas científicas cadastradas e autorizadas pelo órgão gestor da Unidade. 

RECOMENDAÇÕES 

• Ações em conjunto com a Prefeitura de Nova Friburgo devem ser estimuladas, principalmente 

no tocante à limitação de ocupação da Zona de Amortecimento e o uso frequente de fogo, 

combatido pelos funcionários do Parque e servidores do Corpo de Bombeiros; 

• Realizar estudo de valoração do passivo ambiental continuado advindo das antenas instaladas 

no Alto Caledônia; 

• Realizar estudo de capacidade de suporte das áreas de visitação do Alto Caledônia; 
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• Viabilizar a parceria por meio de convênio com a Petrobras para a alocação de uma Unidade de 

Informação e um posto de fiscalização do Parque, no seu limite, e restauração/manutenção da 

trilha e mirante do Alto Caledônia; 

• Para a área de vôo livre localizada no Alto Caledônia deverá ser estudada a viabilidade de 

formalização de um termo de cooperação técnica com as associações de vôo livre que 

exploram a área, com a finalidade de auxiliarem na vigilância e fiscalização da unidade, 

principalmente no tocante à prevenção de incêndios florestais, utilizando-se deste meio sem 

ônus e não poluidor, que já vem sendo praticado, mas não para este fim. A administração 

recomenda a manutenção dessa atividade de uso público, considerando ser o mesmo uma 

atividade saudável, harmonizada aos objetivos da UC, muito tradicional no município e gerador 

de renda para a rede hoteleira e comerciantes do entorno; 

• Estudo de viabilidade para manutenção e restauração do mirante do Baixo Caledônia ou sua 

desmobilização. 
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5.5.1.3 - Pedra do Faraó (AEI 3) – mapa 9.3 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Trata-se de uma zona rural no entorno do PETP localizada mais ao sul do centro urbano de 

Cachoeiras de Macacu. Apresenta uso agrícola (banana, milho, mandioca, etc.) além da presença 

de sítios, haras e residências permanentes. Encontra-se também nessa área uma captação de 

água mineral (marca Maratuã). As plantações de banana avançam encosta acima. Existem trilhas 

que dão acesso ao Parque na direção da Pedra do Faraó. O entorno do PETP em Cachoeiras de 

Macacu é caracterizado por usos agrícola e pecuário.  

Localizada em uma das áreas mais preservadas da UC, a Pedra do Faraó, também conhecida 

como Corcovado de Friburgo, pode ser avistada de vários locais do Parque e sua área de entorno. 

Existem duas trilhas longas que dão acesso ao local, uma partindo da região de Macaé de Cima 

(Nova Friburgo) e outra da região da Boa Vista (Cachoeiras de Macacu). São ainda pouco 

frequentadas por visitantes, porém percorridas por caçadores e palmiteiros. Para se percorrer essas 

trilhas deve estar previsto um pernoite, motivo pelo qual se propõe a instalação de um 

abrigo/alojamento em ponto adequado para dar apoio aos usuários da trilha. 

Um programa de visitação controlada é urgente, pois a experiência mostrou que a simples presença 

de visitantes e funcionários, pode inibir ações ilícitas naquela área. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Partes desta área estão inseridas na Zona Intangível, Zona Primitiva e as trilhas em Zona de Uso 

Extensivo. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Cobertura vegetal de Floresta Ombrófila Densa Alto Montana e Montana, com altitude aproximada 

de 1.700 metros. Está localizada no divisor de águas das Regiões Hidrográficas RH V (Baía de 

Guanabara), RH VIII (Macaé e Rio das Ostras) e RH VI (Lagos e São João). Relevo acidentado, 

rico em mananciais hídricos (rede de drenagem superficial). 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Funcionamento do Programa de visitação controlada, atendendo aos objetivos da UC e inibindo 

indiretamente ações ilícitas em áreas isoladas.  
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ATIVIDADES 

• Caminhada longa, com pernoite. 

• Pesquisas Científicas cadastradas e autorizadas pelo órgão gestor da Unidade. 

• Monitoramento das condições das trilhas e dos estoques naturais do palmito-juçara (Euterpe 

edulis) devido à pressão do extrativismo ilegal. 

RECOMENDAÇÕES 

• Fechamento do trecho entre a Boa Vista e o Pico. Patrulhamento periódico determinado pela 

administração e visitação controlada.  

• As atividades de pesquisa deverão ser incentivadas e norteadas pelo Serviço de Manejo de 

Ecossistemas do PETP. 

• No acesso vindo de Macaé de Cima deve ser instalado um posto de controle de visitação. 

• Construção de abrigo para pernoite de usuários da trilha. 
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5.5.1.4 - Valério (AEI 4) – mapa 9.4 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

O acesso se dá pelo bairro Valério, em Cachoeiras de Macacu, à margem direita da RJ-116, na 

direção de Friburgo. Constituído em sua quase totalidade de propriedades particulares. Apresenta 

cachoeiras dotadas de mata ciliar bem conservada, onde existem trilhas ainda pouco exploradas 

pelos proprietários. Existe uma trilha não aberta à visitação que liga esta área à trilha do jequitibá, 

podendo ser explorada para visitação. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Zona de uso extensivo. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Está voltada para a vertente atlântica do maciço do Parque, com cobertura vegetal de Floresta 

Ombrófila Densa Submontana. Está inserida na Região Hidrográfica RH V (Baía de Guanabara), 

sub-bacia do rio Macacu. Relevo acidentado e rico em mananciais hídricos (rede de drenagem 

superficial). 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Regularização fundiária das propriedades particulares. 

• Funcionamento do programa de visitação controlada, atendendo aos objetivos da UC.  

ATIVIDADES 

• Trilhas, banho de rio e contemplação da natureza. 

RECOMENDAÇÕES 

• Estudo da capacidade de suporte para o turismo. 

• Deverão ser realizados trabalhos que estabeleçam as diretrizes de uso para os proprietários 

que residem na área. 

• A presença de estruturas privadas pode servir de estruturas de apoio para o patrulhamento e 

auxiliar no controle do acesso. 
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5.5.1.5 - Antigo Leito Ferroviário (AEI 5) – mapa 9.5 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Caminho histórico que liga Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, paralelo à RJ-116. A trilha 

segue também em paralelo ao interessante caminho do tempo do império com piso de pedras. 

Atualmente é uma estrada que apresenta em sua margem uma vegetação em franca regeneração. 

Em alguns trechos a vegetação fechou parte do caminho, permanecendo apenas uma trilha. Ainda 

se pode ver as estruturas da antiga ferrovia.  

Há um projeto turístico do município de reimplantação de um trem no trecho que corta o Parque, 

que necessita de autorização do órgão gestor da UC e possíveis adequações ambientais, a 

exemplo de outros parques que possuem tal equipamento, principalmente no tocante aos impactos 

de poluição atmosférica e do solo.  

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Encontra-se em Zona Histórico-Cultural, com atividades previstas para esta categoria. 

Atributo Histórico 

A trilha segue pelo antigo leito da estrada de ferro, inaugurada em meados do séc. XIX, tendo como 

principal objetivo o escoamento da produção do café. A história dessa ferrovia começa com a 

assinatura do contrato entre o Visconde de Barbacena e o governo da província do Rio de Janeiro, 

formalizando a organização de uma sociedade anônima com o objetivo de construir e manter em 

funcionamento uma estrada de ferro ligando Porto das Caixas a Cantagalo. Essa sociedade teve 

seus estatutos aprovados pelo Decreto Imperial n° 1.809 de 23 de agosto de 1857. Devido à 

dificuldade de capitalização do empreendimento, essa concessão foi então transferida para Antônio 

Clemente Pinto, o Barão de Nova Friburgo, que juntamente com outros acionistas assinaram novo 

contrato com a província do Rio de Janeiro, instalando a nova sociedade anônima Estrada de Ferro 

Cantagalo, que teve seus estatutos aprovados pelo Decreto Imperial n° 1.997, em 21 de outubro de 

1857. 

Em 8 de novembro de 1.859 foram iniciados os trabalhos da 1ª seção, que ia de Porto das Caixas 

até Cachoeiras. Em 23 de abril de 1.860 chega o primeiro trem a Cachoeiras tracionado por uma 

Locomotiva Hauthorns que trazia de cada lado o desenho de um galo cantando. 

Em 3 de janeiro 1868, a construção do segundo trecho foi autorizada pelo Decreto Providencial 

n° 1.362. Em 1869, com o falecimento do principal concessionário, assumiu o controle da sociedade 

seu filho, o Bacharel Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, mais tarde, segundo Barão de Nova 

Friburgo. 
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Em 12 de março de 1870 foi firmado entre essa sociedade e o governo da Província, o contrato de 

construção do segundo trecho, entre Cachoeiras e Nova Friburgo. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Está voltada para a vertente atlântica do maciço do Parque, com vegetação em estágios médio e 

avançado de regeneração, cercada por cobertura vegetal de Floresta Ombrófila Densa 

Submontana. Está inserida na Região Hidrográfica RH V (Baía de Guanabara), sub-bacia do rio 

Macacu. Relevo acidentado e rico em mananciais hídricos (rede de drenagem superficial). 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Funcionamento do programa de visitação controlada, atendendo aos objetivos da UC.  

• Preservação e valorização do patrimônio histórico da região. 

ATIVIDADES 

• Caminhadas e contemplação da natureza. 

• Mountain Bike. 

• Visitas guiadas orientadas para educação ambiental. 

RECOMENDAÇÕES 

• Existem algumas invasões em terras que são públicas, inclusive em antigas edificações 

pertencentes à ferrovia, que necessitam de constante atenção e solução urgente do problema. 
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5.5.1.6 - Três Picos (AEI 6) – mapa 9.6 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

A área pode ser acessada através da estrada para o distrito de Salinas, que tem início na RJ-130. A 

região de Salinas conviveu, anteriormente, com problemas de caça e incêndio, que diminuíram com 

a instalação do núcleo e a fiscalização do Parque. Muitos turistas costumam frequentar a área nos 

feriados e período de férias para visitar a formação dos Três Picos, que dá nome ao parque, sendo 

o montanhismo uma prática comum na localidade. Os registros dos turistas que frequentam a área 

são encaminhados para a administração geral. No entorno existem mais 4 pousadas que mantém 

uma relação harmônica com a administração do Parque. Existem também moradores que cobram 

pelo estacionamento de veículos dos turistas. Existe ainda criação de gado leiteiro dentro do 

Parque.  

Na região do Vale dos Frades, limítrofe do Parque, onde há uma superposição com a APA dos 

Frades, quase toda extensão é dedicada à pecuária, sendo que os pastos se estendem morro 

acima até os limites do Parque. Os problemas de erosão do solo são bastante evidentes em função 

do uso extensivo da área. Área de grande apelo turístico e lazer em função da presença da 

Cachoeira dos Frades e dos acessos para atividades de caminhada e montanhismo. Existe 

captação de água mineral na área, porém, o licenciamento ainda não foi concedido à empresa. Esta 

área requer atenção especial em função dos frequentes incêndios que costumam se alastrar pela 

área do Parque.  

Está prevista a utilização dos imóveis na localidade de Masacaro, próximo à base dos Três Picos, 

como apoio a pesquisa e fiscalização, onde o acesso é menos vulnerável e as condições são mais 

favoráveis para o controle da visitação e fiscalização. 

A área se destaca também pela presença de moradores que conservam conhecimento tradicional 

sobre plantas medicinais, os “erveiros”, que podem ser apoiados pelo Parque e integrados aos 

programas de capacitação, alternativas de desenvolvimento e valorização cultural. Destaca-se 

também como tradição cultural a dança “Mineiro Pau”, típica da região, que reforça a identidade 

própria daquela comunidade. 

O Instituto Bélgica Nova Friburgo (IBELGA), localizado em Salinas, é um dos mais importantes 

parceiros do Parque e administra o Colégio Agrícola Rei Alberto I, realizando um trabalho de 

excelência na educação, capacitação e apoio a centenas de crianças que vivem naquela zona rural. 
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Principais Trilhas da região de Salinas 

Cabeça de Dragão 

Linda caminhada para o cume da montanha conhecida como Cabeça de Dragão (2082 m). 

Desenrola-se em meio de floresta do tipo Ombrófila Alta Montana, típica de Mata Atlântica, com 

trecho final em costão de pedra. Vista estupenda das pedras do Pico Maior, Capacete e Caixa de 

Fósforos além dos vales do Jaborandi e Frades. 

Desnível: 432 m. 

Duração aproximada: 2h00min.  

Pico Menor (2.310 m) 

A única montanha do conjunto dos Três Picos que pode ser atingida por caminhada. A trilha 

considerada muito difícil com trechos íngremes e grande desnível é para ser apreciada por aqueles 

bem preparados. Do cume da montanha é possível admirar o mar. 

Desnível: 720 m. 

Duração aproximada: 3h00min. 

Mirante do Capacete 

Também conhecida como Rodolfo Chermond, lendário montanhista do Rio de Janeiro, esta 

caminhada leva à base da montanha Capacete de Salinas (2.197 m). Do topo de um mirante de 

pedra localizado a 1.900 metros avista-se todo o vale dos Três Picos, além da Serra do Caledônia. 

Desnível: 380 m. 

Duração aproximada: 1h30min. 

Vale dos Deuses 

Caminhada moderada pelo belíssimo vale entre as montanhas Capacete e Cabeça de Dragão. 

Vários córregos são cruzados e avista-se a incrível Pedra da Caixa de Fósforos. 

Desnível: 130 m. 

Duração aproximada: 1h00min. 
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Pedra da Caixa de Fósforos 

Também conhecida como Pedra dos Milagres, por estar “milagrosamente” apoiada. A longa 

caminhada passa por dentro do Vale dos Deuses e após curto, porém íngreme trecho atinge a base 

do imenso monólito de pedra em forma de caixa de fósforos.  

Desnível: 190 m. 

Duração aproximada: 2h00min. 

Pedra da Mariana 

Belo caminho para atingir o pequeno topo da Pedra da Mariana, de onde se avista o vale dos Três 

Picos, Serra da Caledônia e a Fazenda Campestre. 

Desnível: 200 m. 

Duração aproximada: 1h30min.  

Obs.: Foi levado em consideração como começo das caminhadas a localidade conhecida como 

“Casa do Português” com altitude de 1.570 metros. 

Aconselha-se para aqueles que forem desfrutar de tais caminhadas que obtenham o máximo 

possível de informações no núcleo do PETP. 

Escaladas, vias e recomendações específicas 

Escalada 1 - Picos Menor e Médio 

Acesso através de caminhada com trechos bastante erodidos, em parte devido ao alto tráfego, 

tanto de pessoas quando de gado bovino, com maiores dificuldades na porção final, com ocorrência 

de costões rochosos vencidos com o auxílio de plataformas de vegetação desenvolvida sobre solo 

que podem desabar, em virtude da intensa frequência de visitantes.  

O acesso à crista apresenta, ainda, trechos muito íngremes sujeitos à erosão e mesmo 

desabamentos, devido ao excessivo pisoteio. Haverá necessidade de controle de visitação e de 

execução de algumas obras e reparos para maior segurança do usuário. 

Pico Menor A 

Vias de Escalada: Chaminé Giuseppe Pellegrini Lacas Loucas 

Recomendações: há sugestões de se colocar um grampo para descida no ante-cume do Pico 

Menor (via Lacas Loucas), minimizando o impacto das ancoragens sobre frágil cobertura vegetal. 
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Pico Médio B 

Vias de Escalada: Chaminé Beija Flor, Fleur de Gravatá, Bagas do Médio e Descida Leonardo 

Perrone.  

Escalada 2 - Pico Maior - Pontão do Sol 

A caminhada de acesso ao Pontão do Sol desvia-se daquela que leva ao cume dos Picos Menor e 

Médio e segue em direção à face Leste do Pico Maior.  

Recomendações: há necessidade de revisão e orientação via sinalização para evitar danos maiores 

ao ambiente com multiplicação de trilhas. 

Pico Maior A 

Vias de escalada: Segredo do Sol, Sol Celeste, Quarto Minguante, Pontão do Sol, No Mundo da 

Lua, Via Sul, Olimpíada das Andorinhas, Projeto Alexandre Portela. 

Pico Maior B 

Vias de Escalada: Filhos da Terra, Leste, Variante Conflitos Agrários, Variante Psilocibis, Matheus 

Arnaud, Decadence avec Elegance, Paradoxo, Pai Granito, Arco da Velha, Cabeça Dinossauro, 

Maria Maluca, The Wall, Disque Dique. 

 

Recomendações: será necessário estabelecer uma escolha nas muitas alternativas, sob pena de 

maior degradação do monumento rochoso. 

Pico Maior C 

Vias de Escalada: Pontão Rachado, Cidade dos Ventos, Abracadabra, Sílvio Mendes, Os Intocáveis 

e Descida Direta. 

 

Escalada 3 – Capacete  

 

A caminhada de acesso às vias citadas abaixo e a todas aquelas voltadas para o colo entre o 

Capacete e o Pico Maior, seguem praticamente em linha reta crista acima, favorecendo a erosão 

pela descida das águas e pelo intenso pisoteio, já que o local é muito frequentado.  

Recomendações: sugere-se alguns trabalhos de contenção de erosão para evitar maiores danos ao 

traçado. 
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Vias de Escalada A 

O Encontro e Descida Ernesto Sabato. 

Vias de Escalada B 

Cagões e Mercenários, Speed Green, Sérgio Jacob, Rodolfo Chermont, Beco da Coruja, Erva 

Proibida, Erva Mate, Colé Cumpadi. 

Escalada 4 - Capacete 

Caminhada de Acesso. 2 Após a casa do Vale dos Deuses, a trilha sobe à esquerda chegando 

próximo à base da via CERJ. 

Vias de Escalada C 

Os Quatro Inimigos, Projeto Fernando Vieira, Devaneios do Repouso. 

Vias de Escalada D 

CERJ / Variante Dandão / Variante Juliano, Fata Morgana, Samba do Crioulo Doido, Insetos, 

Trapos e Trapanos, Meninos Perdidos, Sol da Meia Noite, Sólidas Ilusões, Roberta Groba, Pança 

de Mamute. 

Vias de Escalada E 

El Cabong, Ura Ura Rapaz, Batman Nunca Mais, Por Conta do Acaso. 

Escalada 5 - Crista do Dragão 

Caminhada de Acesso. A trilha começa a direita de quem chega ao Vale dos Deuses. Passa ao lado 

do camping e entra na mata à direita. A trilha está sinalizada e em boas condições de orientação. 

Vias de Escalada 

Hippie Reciclado, Vida Transitória, Tombo à Inglesa, Via em Solo, todas com acesso pelo vale do 

rio João Brande. 

Escalada 6 - Caixa de Fósforos 

Caminhada de Acesso. A Caixa de Fósforos apresenta em sua trilha de acesso trechos muito 

íngremes sujeitos à erosão e desabamentos. O artificial fixo final se encontra em mau estado. Trilha 

compartilhada com outras escaladas. 
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Vias de Escalada 

Gramoxone, Setor das Fendas. 

Escalada 7- Morro do Gato 

Caminhada de Acesso. Recomendações: sinalização e novo traçado já próximo ao cume, onde a 

trilha é extremamente íngreme são necessários. 

Vias de Escalada A 

Vida Rural, Rapepé, Melzinho na Colher, Cavaleiros do Zodíaco, Homem da Roça, Bode da Tarde, 

Quinto em Pé, Gato Negro. 

Vias de Escalada B 

Calipto, No Mato sem Cachorro, Diedro das Abelhas. 

Escalada 8 - Ronca Pedra 

Caminhada de Acesso. Recomendações: melhorar a sinalização, servindo esta como alternativa 

para acesso ao Pico Menor e à Crista do Dragão. 

Vias de Escalada 

Sítio do Pica-pau Amarelo. 

Escalada 9 - Morro dos Cabritos 

Caminhada de Acesso. Recomendações: sugere-se melhor sinalização, servindo esta como 

alternativa a mais para os excursionistas. 

Vias de Escalada 

Mário Arnaud, O Céu é o Limite, Face Norte, 

Escalada 10 – Bonsucesso 

Caminhada de Acesso. Recomendações: melhorar a sinalização para orientações aos 

excursionistas. As vias do local transcorrem em fendas, sem proteções fixas. Novas rotas devem 

ser estabelecidas com critério. 
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Vias de Escalada 

Face Noroeste da Torre Maior, Agulha Encantada, Face Norte, Medos e Mitos, Corajoso Medo, 

Grito das Andorinhas, Chaminé Brasil, Vazador de Almas, O Segredo do Bloco, Explosão De-Mente. 

Escalada 11 - Torres de Vieira 

Ainda pouco utilizada pelos excursionistas. Parede praticamente virgem, exceto pela via 

conquistada por Daniel Guimarães e pela inadvertida variante iniciada por engano por Sérgio Tartari. 

Vias de Escalada 

Lendas Urbanas, Lendas Rurais. 

Escalada 12 - Bico Maior (Vale das Sebastianas) 

Caminhada de acesso ainda pouco explorada pelos excursionistas. 

Vias de Escalada 

Fissura Ana Beatriz e descida Anamaria. 

Escalada 13 - Bico Menor (Vale das Sebastianas) 

Caminhada de acesso ainda pouco explorada pelos excursionistas. 

Vias de Escalada 

Luis Fernando Veríssimo e descida Arequipa. 

Outras montanhas que poderão ser escaladas 

Vale dos Frades: 

Pedra D’Anta 

Filhote D’Anta 

Branca de Neve 

Mirante dos Frades 

Pico do Quarteto 

Mirante Cláudio Coutinho 

Buraco do Ouro 

Vargem Grande: 

Mulher de Pedra 
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INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Zona Primitiva 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

As áreas no entorno apresentam manchas de vegetação florestal secundária, pastagens e 

pequenos núcleos de produção agrícola de feijão, milho, mandioca, salsa, etc. Nas localidades de 

São Lourenço e Barracão de Mendes, ocorrem muitas plantações de tomate e jiló com uso intenso 

de agrotóxicos. Na paisagem ainda observamos mosaicos compostos de matas secundárias, 

pastos e vegetação rupestre. Está inserida em duas Regiões Hiodrográficas RH IV (Piabanhas) e 

VII (rio Dois Rios), na vertente norte da Serra dos Órgãos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Operacionalização e melhoria do aproveitamento do serviço de uso público (ecoturismo). 

• Aumento e melhoria do efetivo de guardiões e dos dispositivos de prevenção e combate a 

incêndios. 

• Serviço eficiente de fiscalização integrado aos programas de educação ambiental. 

• Integração, disseminação e aplicação dos conhecimentos tradicionais e manifestações culturais. 

• Sustentabilidade à partir da administração das atividades beneficiárias dos serviços ambientais 

do Parque. 

ATIVIDADES 

Atualmente as principais atividades desenvolvidas no Parque são ligadas à fiscalização, educação 

ambiental, ecoturismo e montanhismo. 

RECOMENDAÇÕES 

• Construção de camping na região da base dos Três Picos, com instalações sanitárias e área 

coberta para recreação e refeições. 

• Sinalização para acesso ao Núcleo Três Picos através de placas colocadas a partir da estrada 

Teresópolis-Friburgo (RJ-130). 

• Sinalização para acesso a todas as trilhas de caminhadas e escaladas através de placas 

estrategicamente colocadas no começo dos caminhos. 

• Orientação ao usuário, através de placas educativas, sobre condutas dentro dos limites do 

PETP. 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 5-97 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

• Melhoria das caminhadas para o cume das montanhas Pico Menor e Pico Médio e Caixa de 

Fósforos através de colocação de cordas fixas e correntes para auxilio dos usuários. 

• Colocação de placas indicativas de potencial de riscos nas atividades desenvolvidas dentro dos 

limites do PETP. 

• Colocação de placas com dizeres alertando os praticantes de escaladas sobre atitudes e 

cuidados a serem tomados na prática do esporte. 

• Construção de banheiros com vasos sanitários na região conhecida como “parte alta do 

Parque”. 

• Delimitação de estacionamento para os usuários na área conhecida como “parte alta do 

Parque”. 

• Aquisição de material de resgate, a ser definido por especialistas, para o uso dos guardiões do 

Núcleo Salina. 

• Manutenção das estradas de acesso à “parte alta do Parque”. 

• Instalação de pórtico na entrada dos limites do PETP. 

• Retirada das porteiras colocadas nos acessos ao PETP. 

• Retirada dos animais exóticos dos limites do PETP. 
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5.5.1.7 - Jacarandá (AEI 7) – mapa 9.7 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Entrada a partir da rodovia BR-116, em Teresópolis, para o bairro do Meudon, passando por área 

urbanizada, com comércio e indústria, com ocupação na parte mais alta por habitações de baixa 

renda. Na entrada da área do Parque, há uma pequena casa destinada à fiscalização, localizada 

em frente à bifurcação da via, que segue, à direita, para área de captação da CEDAE e à esquerda 

pelo vale do rio Maria da Prata até o bairro Canoas (Figura 5-2).  As instalações da CEDAE de 

captação e tratamento de águas abastecem Teresópolis. O local é moderadamente visitado para 

passeios em trilhas pequenas, algumas formando alças em torno da via principal.   

As localidades Meudon e Quinta Lebrão se caracterizam pela alta densidade de ocupação, 

principalmente por famílias de renda mais baixa. O padrão construtivo das residências evidencia o 

fato. Pode-se afirmar que estas áreas apresentam os maiores índices de densidade populacional 

nas imediações do Parque. Algumas residências mais antigas estão localizadas dentro do parque 

em ambas localidades. Outras ocupações vêm ocorrendo mais recentemente, invadindo áreas 

dentro dos limites do Parque. A região representa uma opção de lazer para os moradores locais, 

entretanto, os atos de vandalismo são comuns, assim como a captura de pássaros. 

 

Figura 5-2: Posto de Fiscalização no Jacarandá. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Os acessos, trilhas e instalações do Parque estão em Zona Extensiva, que se superpõe à Zona 

Primitiva que permeia toda área. 
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DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Está voltada para vertente continental do maciço do Parque, com vegetação predominantemente de 

Floresta Ombrófila Densa Montana. Está inserida na Região Hidrográfica RH IV (Bacia do rio 

Piabanhas). Relevo acidentado e rico em mananciais hídricos (rede de drenagem superficial). 

Destaca-se a riqueza da avifauna. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Funcionamento do programa de visitação controlada, atendendo aos objetivos da UC.  

• Desenvolvimento cultural e conscientização da comunidade através da Educação Ambiental e 

formação de agentes locais. 

ATIVIDADES 

• Caminhadas e contemplação da natureza. 

RECOMENDAÇÕES 

• Melhorar as condições para visitação da área, com a facilitação do acesso ao local e instalação 

de infraestrutura básica nas trilhas (placas, painéis informativos e dispositivos de segurança).  

• Recuperação, manutenção e consolidação do acesso ao núcleo a partir da RJ-130, 

atravessando o bairro Canoas, seguindo pelo vale do rio Maria da Prata até o posto de 

fiscalização. 

• Manutenção e sinalização da via de acesso ao núcleo pelo bairro Meudon. 

• Recuperação da trilha histórica Jacarandá - Caneca Fina, que foi abandonada, com sinalização 

e manutenção. 

• Recuperação do acesso histórico à Prata dos Aredes pelas montanhas, com sinalização e 

manutenção. 

• Implementação de atividades de capacitação, alternativas de desenvolvimento sustentável e 

outras atividades que possam promover a inclusão social da comunidade carente da vizinhança, 

parceiros potenciais do Parque. 
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5.5.1.8 - Vale da Revolta (AEI 8) – mapa 9.8 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Está localizado às margens da BR-116, km 85, em Teresópolis, no sentido e nas proximidades do 

bairro Meudon, com entrada de porteira de madeira próxima à placa do Parque. Da entrada segue-

se por estrada de terra em mau estado de conservação para o interior da propriedade. Há na parte 

inicial da estrada uma grande área de pastagem com algumas lavouras. Prosseguindo pela estrada, 

encontram-se à margem direita duas casas semidestruídas e criação de galinhas. Até essa parte a 

vegetação remanescente é secundária em fase inicial de regeneração. Adiante, chega-se a um 

grande platô aberto, com várias lavouras e uma casa ao fundo. Toda essa área é cercada ao fundo 

por floresta bem conservada. O vale é cortado por um córrego. Há trilhas para a região do 

Jacarandá e para a EEE Paraíso, atualmente usadas por caçadores, precisando de fiscalização 

mais intensa. A fazenda é cuidada pelo Sr. Adão e ajudantes. 

O local está em fase de desapropriação e está indicado para construção de núcleo de 

administração do Parque. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

Zona Primitiva. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Está voltada para vertente continental do maciço do Parque. O vale apresenta um platô desmatado, 

cercado de vegetação predominantemente de Floresta Ombrófila Densa Montana em bom estado 

de conservação. Está inserida na Região Hidrográfica RH IV (Bacia do rio Piabanhas).  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Funcionamento de um grande núcleo com centro de visitantes, alojamento para pesquisadores, 

camping e equipamentos educativos. 

• Controle da ação de caçadores e palmiteiros nas matas da região. 

• Ampliação da visibilidade e atuação do Parque no município de Teresópolis. 

ATIVIDADES 

No presente as únicas atividades na área são a agricultura e criação doméstica de galinhas e 

cavalos. 
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RECOMENDAÇÕES 

• O núcleo pode apoiar entidades com atuação consolidada na região, como Tereviva e Espaço 

Compartilharte, estabelecendo parcerias para a administração do serviço de uso público e 

educação ambiental do Parque; 

• Aproximação do Parque com a municipalidade de Teresópolis, buscando ações conjuntas para 

proteção e integração do meio ambiente e a sociedade. 
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5.5.2 - Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

5.5.2.1 - Paraíso (AEE 1) – mapa 9.9 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

A Estação Ecológica Estadual do Paraíso (EEE do Paraíso) foi criada pelo Decreto Estadual n° 

9.803 de 14/05/87. Localiza-se entre os paralelos de 22°27’ e 22°32’ de latitude S e os meridianos 

de 42°50’ e 42°56’ de longitude WGr, numa posição quase central do território estadual fluminense. 

É uma Unidade de Proteção Integral, abrangendo área estimada de 4.920 hectares, localizada 

cerca de 100 quilômetros do centro da cidade do Rio de Janeiro, junto aos contrafortes da Serra 

dos Órgãos, no município de Guapimirim, entre os municípios de Magé e Cachoeiras de Macacu, 

fazendo limite com o município de Teresópolis. 

Destina-se prioritariamente à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à proteção 

do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista (Figura 5-3 e Figura 5-4). 

Desde sua criação em 1987, sofreu poucas intervenções no sentido de sua implementação, no 

entanto, mesmo de forma precária a área está bem conservada e protegida devido à existência do 

Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) em seus limites. 

Existe apenas um acesso rodoviário na área e diversas trilhas a pé, que segundo moradores, 

servem de entrada aos caçadores e coletores de plantas para o comércio ilegal. Não há projetos de 

subsistência, nem incentivo governamental para os moradores na região, estimulando assim a 

continuidade das atividades extrativistas. 

O CPRJ junto com a Associação Mico Leão Dourado cede uma sala de apoio para a administração 

do PETP, a qual mantém um funcionário terceirizado prestando serviços à administração da EEE 

do Paraíso, em suas novas instalações próximas a entrada desta UC.  

A área da Estação é de grande valia devido a sua localização estratégica, adjacente às partes 

baixas e altas do Parque Estadual dos Três Picos, estando localizados no mesmo fragmento de 

Mata Atlântica. Por isso, a Estação destaca-se nesse plano de manejo como uma das áreas 

prioritárias para anexação ao PETP, contendo já ações de manejo específicas e toda sua área no 

mapeamento do Parque. Uma das ações prioritárias propostas para esta área é a alocação de uma 

sede para serviço de guarda-parques, devido à grande demanda de fiscalização na área, a fim de 

combater atividades de caça, principalmente.  

 



5-110 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

  
Figura 5-3: Entrada EEE Paraíso. Figura 5-4: Auditório do Centro de Visitantes. 

 

CENTRO DE PRIMATOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

Insere-se no perímetro da EEE do Paraíso o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), 

sendo esse uma referência mundial em pesquisas com primatas Neotropicais. O CPRJ está 

engajado no programa internacional de recuperação e manejo de espécies ameaçadas e conta com 

apoio legal, administrativo, técnico e político em todas as três esferas do Poder, principalmente a 

Federal, já que a primatologia foi referida como uma das metas prioritárias no Plano Brasileiro de 

Desenvolvimento Tecnológico - PBDCT, de 1973/74. 

Atualmente o CPRJ mantém em cativeiro 250 primatas de pequeno e médio porte, distribuídos em 

85 viveiros. Pesquisa os hábitos de 16 espécies de símios cuja sobrevivência está comprometida.  

O CPRJ mantém um patrimônio biótico de valor incalculável, cujo gerenciamento é considerado 

modelar por entidades nacionais e internacionais interessadas na preservação da vida selvagem. 

Nele realiza-se uma ampla gama de pesquisas e estudos, em convênio com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), universidades estaduais (UERJ, UENF), e instituições de pesquisa, como 

a Fiocruz, que estudam não só as doenças específicas dos macacos, como também aquelas da 

medicina tropical cujos hospedeiros vivem nas matas da região. Esses estudos epidemiológicos 

visam conhecer melhor como os diversos organismos que causam doenças ao homem circulam 

pela natureza, seja através de insetos ou mesmo de vertebrados. 

Ressaltam-se ainda as atividades sobre a preservação de espécies, o manejo e a nutrição de 

primatas neotropicais e sua reprodução em cativeiro, ensaios na área biomédica e em anatomia 

comparada. Esse conhecimento é repartido com diversas universidades e centros de pesquisa do 

Brasil e do mundo, colocando em destaque a nossa capacidade científica e conservacionista. 

Essa área não integrará o PETP mesmo após a anexação da EEEP. 
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DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Boa parte da área permanece revestida de mata cuja riqueza biótica ainda é significativa, 

principalmente sob o ponto de vista florístico. 

Apresenta-se recoberta em quase toda sua totalidade pelas formações Submontana e Montana da 

Floresta Ombrófila Densa, com pequenos trechos de matas secundárias ou ocupação agropecuária 

(pastagens, canaviais e culturas de subsistência). A fisionomia predominante, entretanto, é de mata 

primitiva, nas encostas e cumeeiras.  

A rica fauna local, típica da Mata Atlântica, também tem ali um refúgio, embora intensamente 

perseguida por caçadores. 

Dezenas de nascentes que vão constituir as microbacias que abastecem cidades vizinhas. A 

densidade de drenagem é muito alta com padrão variável, predominantemente dendrítico. Milhares 

de pessoas são favorecidas com essa água, que tem sido administrada pela CEDAE, na conhecida 

represa do Paraíso. Está inserida na Região Hidrográfica RH V (Baía de Guanabara). 

A EEE do Paraíso possui relevo montanhoso, extremamente acidentado, formado 

predominantemente por escarpas serranas, em transição para sistema de relevo com vertentes 

predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas, com topos de cristas alinhadas, aguçados 

ou levemente arredondados. 

Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 500 m e gradientes muito elevados, com 

ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de rocha. O divisor de 

águas de sua porção norte, de maior altitude, é o limite superior das escarpas serranas e degraus 

estruturais. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria da relação entre os moradores da região e o Parque, na compreensão de que a 

conservação ambiental pode e deve produzir efeitos benéficos para todos. 

• Consolidação da estrutura de recepção e atendimento aos visitantes. 

• Consolidação do programa de pesquisas. 

• Educação ambiental continuada e inserida na rede escolar da região. 
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ATIVIDADES 

• Educação Ambiental 

Como um dos componentes do Projeto de Consolidação da Estação Ecológica Estadual do 

Paraíso, o Programa de Educação Ambiental (PEA) está sendo implantado nas escolas da área 

do entorno da Unidade, tendo como uma das suas principais atividades o treinamento de 

professores. O programa capacitação para professores em educação ambiental foi feito em 

parceria com a Reserva Ecológica de Guapiaçú (REGUA) e Secretarias Municipais de 

Educação de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim. 

A base didática utilizada pelo PEA foi a aplicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 

especial os Temas Transversais, com o objetivo de integrá-los com o meio ambiente e seus 

serviços. A cada ano escolhe-se um dos temas – Saúde, Ética, Pluralidade Cultural, Meio 

Ambiente, Trabalho e Consumo e Orientação Sexual – para trabalhar esta integração. O 

treinamento envolve 12 (doze) escolas, com a participação de 40 professores e mais de 650 

alunos, tendo a duração de 3 (três) dias. 

Outras atividades voltadas para a educação ambiental foram a criação de horta comunitária, 

montada de forma coletiva, com a contribuição da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de 

Cachoeiras de Macacu e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guapimirim, além de 

doações de empresas privadas e mesmo de pessoas físicas. O mutirão conta com a 

participação dos alunos, professores e membros da comunidade. 

RECOMENDAÇÕES 

• Os funcionários da CEDAE têm a necessidade de um plano de educação ambiental devido à 

prática constante de uma série de ações ecologicamente incorretas, encontradas durante as 

visitas à Estação. Os mesmos colocam em risco a fauna, a flora e a vida humana ao, por 

exemplo, incendiar o lixo produzido por eles, empilhar o entulho de obras de qualquer forma, 

criando um ótimo ambiente para animais peçonhentos, deixar materiais que podem contaminar 

o solo, entrar com caminhões pesados em estrada de solo frágil e comprometido por erosão e 

uma série de outras ações que merecem atenção especial por se tratar de uma Unidade de 

Conservação de proteção integral e uso indireto. 

• A comunidade do entorno tem uma visão negativa da EEE do Paraíso por acharem que estão 

tirando a terra deles sem motivo e de forma autoritária. Isso é fruto da falta de comunicação 

adequada com os moradores. Por este motivo é necessário fazer um trabalho futuro com 

audiências públicas, placas explicativas e de identificação espalhadas pela comunidade, 

reunião com os presidentes das Associações de Moradores e confecção de um boletim 

informativo periódico sobre o assunto. 
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• Existem poucos trabalhos científicos na área biológica referente à Estação, considerando a 

grande importância da biodiversidade desse bioma e o bom estado de preservação encontrado, 

tornando-se necessário que se realizem estudos mais profundos de fauna e flora no local.  

• Nos municípios de Guapimirim, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu, onde a produção agrícola 

é expressiva, vem sendo motivo de preocupação a contaminação dos recursos hídricos em 

função da utilização de agrotóxicos, já tendo registro de extermínio de peixes em diversos rios 

da região, além de manifestação de doenças de pele, principalmente em crianças que se 

banham nestes rios. Recomenda-se que o tema seja enfatizado de modo criativo e diferenciado 

nos programas de educação ambiental. Complementarmente, devem ser articuladas ações de 

fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos. 

• Destaca-se a necessidade de estudos mais acurados sobre os recursos da Unidade de 

Conservação, principalmente no que tange a seus recursos hídricos, tais como monitoramento 

de vazão das águas, e qualidade, na sua área de entorno. Os rios, mesmo quando saem da 

UC, ainda possuem em vários trechos mata ciliar, o que facilita a gestão da bacia hidrográfica e 

torna-se um importante manancial para o abastecimento e uso de suas águas. 

• Sugerimos que se elabore um modelo de valoração ambiental quanto ao uso e exploração 

dessas águas pela CEDAE, com vistas à alocação de recursos para a própria UC (por exemplo, 

o PARNA TIJUCA faz uso de modelo de valoração, para quantificar o valor de uso de sua área, 

para empreendimentos potencialmente poluidores e que auferem lucros, e que estão dentro de 

seus limites). 

• As áreas naturais como os parques e estações ecológicas são por definição áreas 

extremamente frágeis para o desenvolvimento de atividades turísticas, já que por falta de 

alternativas a população do entorno tende a realizar atividades que geralmente levam à 

destruição ou degradação total dos recursos ali existentes, como o desmatamento através de 

queimadas, caça e pesca como ocorre na Estação Ecológica Estadual do Paraíso. Dessa forma 

o ecoturismo pode ser considerado como uma fonte alternativa para o desenvolvimento 

econômico local, já que pode gerar trabalho e renda, através da manutenção de práticas 

adequadas de manejo de recursos pondo ao fim as práticas destrutivas. 

• A consolidação das obras de infraestrutura da administração e centro de visitantes se faz muito 

necessária, uma vez que o uso das instalações inacabadas pode até inviabilizar a continuidade 

da obra. É muito importante a regularização e replanejamento do cronograma físico-financeiro 

das obras, que atualmente está a encargo da FEEMA. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Dentro dos limites da EEE do Paraíso estão construídas cerca de 20 casas, que se encontram em 

uma lista de remoção e remanejamento posterior para o condomínio construído pela empresa UTE 

Norte Fluminense, próximo à área de acesso à entrada principal da estação. O processo de 

remoções pode ser apoiado pelas prefeituras de Cachoeira de Macacu, Guapimirim e o Batalhão 

Florestal. Esta ação de remoção faz parte do processo da regularização fundiária da Estação, para 

a consolidação da referida UC. O projeto é financiado pela UTE Norte Fluminense e é parte do 

programa de compensação ambiental no estado do Rio de Janeiro, da referida empresa.  

Também no interior da EEE do Paraíso está instalada uma rede coletora e distribuidora de água da 

CEDAE, de manutenção diária, construída há mais tempo que o Centro de Primatologia, que já tem 

30 anos. Funcionários que trabalham no local, não tem o devido treinamento ou informações 

suficientes sobre o funcionamento da Unidade de Conservação. 
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5.5.2.2 - Guapiaçu (AEE 2) – mapa 9.10 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

A área focal encontra-se em propriedade particular, denominada REGUA (Reserva Ecológica do 

Guapiaçú) (Figura 5-5), parceira do Parque, cujas terras adentram seus limites e são voltadas para 

conservação ambiental, conforme exposto adiante.  

 

Figura 5-5: Vista da Reserva Ecológica do Guapiaçú  
que adentra os limites do PETP. 

Existem 02 opções para se chegar à REGUA vindo do Rio de Janeiro: 

1. Avenida Washington Luiz - saída em direção leste para Teresópolis, percorrendo 

aproximadamente 40 km até a localidade chamada Parada Modelo onde se desvia à direita 

para RJ 122. No km 32, em um posto de gasolina desativado, dobra-se à esquerda onde se 

percorrerão 13 km de estrada de chão até uma bifurcação, seguindo a esquerda, percorrendo 

uns 200 metros até a ponte sobre o rio Guapiaçú. Continua-se até a próxima bifurcação 

dobrando à esquerda e percorrendo 200 metros até atravessar uma pequena ponte. Entrando 

à direita, chega-se a sede da REGUA. 

2. Ponte Rio-Niterói - atravessar a ponte sentido Niterói e continuar na BR-101 em direção a 

Região dos Lagos. Pode ser utilizado o contorno que evita atravessar a cidade de Itaboraí, 

seguindo pela BR-101 aproximadamente 12 km e dobrando á direita no viaduto, seguindo 

pela Av. Teles por pouco mais de 1,5 km, entrando à direita cruzando a linha férrea, entrando 

na RJ-116 em direção a Nova Friburgo. Depois de percorrer 35 km, chega-se à cervejaria 

Schincariol e posto policial onde se dobrará à esquerda e se percorrerão 2 km até o Funchal, 

onde se dobrará à direita. Percorre-se 13 km de estrada de chão até uma bifurcação, onde se 



5-118 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

dobra a esquerda percorrendo uns 200 metros até a ponte sobre o rio Guapiaçú. Continuando 

até a próxima bifurcação, entrando à esquerda. Depois de percorrer 200 metros, se atravessa 

uma pequena ponte. Entrando à direita chega-se à sede da REGUA. 

Existem várias comunidades que compõem o terceiro distrito de Cachoeiras de Macacu, como 

Itaperiti, Santa Maria, Boas Sorte, Guapiaçu, Santo Amaro, Matumbo, Estreito e Areal. A região da 

alta bacia do rio Guapiaçú apresenta também áreas de planície caracterizadas pelo uso 

agropecuário intensivo e extensivo, com diversas culturas de subsistência como inhame, mandioca, 

milho e feijão. As roças, como são chamadas, estão sempre bem cuidadas e envolvem muita mão-

de-obra local e informal. Áreas de pastagens são ocupadas por gado de corte e, em menor escala, 

produção leiteira. Esta área ganhou reputação pela produção de inhame e atualmente pela do 

aipim, produto vendido no Rio de Janeiro.  

A população desta área está em torno de 3.000 pessoas, e as ocupações sempre foram voltadas 

para a produção agrícola. Recentemente, a qualidade e fartura de água mineral atraiu fábricas que 

acabaram se instalando na região, já havendo duas em funcionamento, Cascataí e Romana, e 

outras 3 em fase de estudos, uma em Santa Maria e duas em São Miguel. Isto tem melhorado 

muito a oferta de emprego para jovens e a qualidade de vida em geral. Outro fator importante tem 

sido a mobilização social da população, atraindo pessoas que desejam construir casa de campo na 

área rural. A comunidade, na maioria, tem consciência da existência do Parque, o apóia e concorda 

com suas regras. 

A REGUA é uma ONG ambientalista inscrita no cartório de Cachoeiras de Macacu desde 1990, 

trabalhando seriamente desde 2002. Os estatutos comprovam a legitimidade da organização e que 

a mesma pertence mesmo à comunidade. Emprega hoje 25 pessoas devidamente legalizadas, 

deste modo aportando recursos financeiros para dentro da comunidade. Recebe visitas escolares 

de todo o município de Cachoeiras de Macacu, principalmente de escolas através da Secretaria de 

Educação, com quem tem parceria há dois anos, contribuindo com o transporte escolar, 

capacitando crianças para participar de seu projeto. 

Relevância da área 

Cultura: apesar de sua história rica, a área não é muito conhecida. O principal meio de transporte 

no passado era fluvial, contudo, os rios foram degradados, assoreados, drenados e tiveram seus 

leitos modificados inviabilizando a navegabilidade e, com isso, muito da historia se perdeu. A 

Fazenda do Carmo é parte do legado histórico-cultural do município de Cachoeiras de Macacu, 

sendo mencionada em contos de viagens de exploradores desde 1808. Atualmente, a antiga 

fazenda do Carmo é propriedade do grupo Schincariol que detém a sede antiga, a qual foi destruída 

por um incêndio anos atrás. A própria Schincariol não tem muito interesse em promover o turismo 

local devido à proximidade das áreas de captação de água de sua fábrica. Apesar deste triste 

cenário, a comunidade de Guapiaçú mantém a tradição centenária de celebrar anualmente a 
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festividade religiosa da igreja Católica em veneração a Padroeira da região, Nossa Senhora do 

Carmo. Esta celebração teve origem no século XVIII, quando os monges Carmelitas remontaram o 

rio Guapiaçú, se estabelecendo na área e começando o seu desenvolvimento agropecuário. 

Agricultura: a região baixa da alta bacia do rio Guapiaçú tem um futuro muito promissor em 

relação à produção agrícola por sua topografia e a qualidade de solos aqui encontrados. A pouca 

distância da cidade do Rio de Janeiro oferece condições favoráveis para o transporte destas 

mercadorias. Porém, isto está seriamente ameaçado pelo projeto chamado Barragem Guapiaçu, da 

CEDAE, com área de inundação prevista para 2.800 ha. Ainda não há consenso sobre todas as 

consequências que a barragem trará para as estradas, rede de infraestrutura, casas existentes e 

em construção. Tampouco, como isto afetará as captações de água das mineradoras de água 

mineral com desemprego da população local. As áreas altas com pastagens e bananais hoje têm 

sido abandonadas principalmente pelo preço baixo destas mercadorias e a valorização do preço da 

mão-de-obra. 

Pesquisa: A região em geral, por ter florestas em bom estado e por ser perto das cidades 

universitárias, oferece condições muito propícias a estudos e pesquisas. A REGUA tem oferecido 

oportunidades para estudantes, pesquisadores e universidades interessados em contribuir para o 

conhecimento da área, proporcionando a esses alojamentos amplo e confortável, áreas florestais 

de comprovada qualidade de conservação, projetos de reintrodução de espécies de aves nativas 

aprovados pelo IBAMA, recuperação de áreas degradadas, além de consolidar a área de 

amortecimento do PETP com um quadro permanente de guardiões da floresta, reprimindo a ação 

de caçadores e o extrativismo ilegal.   

Conservação: A área toda, conforme comentado anteriormente, é de uma beleza incalculável e a 

situação atual precária da Mata Atlântica faz dela imprescindível como remanescente de patrimônio 

natural, recursos hídricos e qualidade do ar. A REGUA não apóia o uso de suas florestas para 

sistemas agroflorestais, em defesa da biodiversidade natural do lugar. 

Turismo: Esta área tem um grande potencial para o turismo. Apesar do grande calor e alta 

pluviosidade do verão, apresenta vocação para turismo de qualidade, com pousadas e até hotel-

fazenda. Já existem diversas trilhas antigas de tropeiros que conectavam as áreas de baixada com 

as áreas altas, permitindo o comércio de produtos oriundos de cada região. Trilhas como Areal-

Canoas (comunidade de Areal, na alta bacia do rio Guapiaçú - comunidade de Canoas, município 

de Teresópolis), Guapiaçu-Salinas (comunidade Santo Amaro, alta bacia do rio Guapiaçú – 

comunidade de Salinas, município de Nova Friburgo) e São Miguel - Cachoeiras de Macacu 

(comunidade de São Miguel, alta bacia do rio Guapiaçú – localidade “Das tocas”, município de 

Cachoeiras de Macacu) já têm uso consolidado pelo público excursionista.  
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Com uma área própria de 6.700 ha, a REGUA oferece um sistema de trilhas de aproximadamente 

40 km de extensão, percorrendo áreas alagadas até áreas altas do PETP. Estas trilhas servem para 

os guardiões afastarem os caçadores e oferecerem aos visitantes a oportunidade de conhecer as 

belezas naturais das florestas. Uma das atrações principais deste sistema de trilhas é a cascata de 

Santo Amaro.  

Fiscalização: Para o exercício das atividades de fiscalização tem-se recebido apoio do IBAMA, do 

INEA e da Prefeitura local. A REGUA trabalha com 8 guardiões locais, antigos caçadores 

capacitados para atuarem na conservação ambiental, percorrendo diariamente as suas florestas. A 

forma de abordagem é sensata, proativa integrando trabalhos complementares como educação 

ambiental, ajudando a promover o conceito de respeito ao meio ambiente.  

Problemas e desafios: a falta de conscientização ambiental na base escolar, conscientização 

ambiental dos pais destas crianças e falta de opções de lazer, tornam difícil a repressão contra a 

caça, tanto nas áreas de amortecimento como nas áreas altas do Parque. Há poucas alternativas 

de trabalho e a caça de animais silvestres continua apresentando-se como um triste hábito cultural. 

Essa atividade vem sendo registrada na Zona de Amortecimento, áreas baixas e áreas altas do 

PETP. Caçadores vindos do município de Teresópolis penetram pela região chamada “Mulher de 

Pedra” para caçar dentro dos limites do Parque. 

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

A região da alta bacia do rio Guapiaçú apresenta uma área de imponente cobertura de floresta 

ombrófila densa com cumes acima dos 2.000 metros de altitude (Pico Mulher de Pedra) com 

inúmeras nascentes e cursos de água tributários da Região Hidrográfica RH V (Baía de 

Guanabara). A maior parte desta floresta está bem preservada. Em alguns poucos trechos a 

floresta foi substituída por pastagens, mas em outros trechos existem bananais e roças 

abandonadas que apresentam sinais de recuperação da sua vegetação. Em geral, a primeira 

impressão de todos que chegam à região é de uma beleza natural perfeita. 

É importante salientar que na alta bacia do rio Guapiaçú, apesar da presença expressiva de 

caçadores, observa-se grande diversidade de aves (430 espécies), bem como grupos de primatas 

(muriqui - Brachiteles aracnóides), ambos bioindicadores de qualidade da floresta. Também nas 

áreas alagadas já pode ser observadas populações de jacarés de papo amarelo (Caiman latirostris) 

e capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Está em andamento o projeto de reintrodução do Mutum-

do-sudeste (Crax blumenbachii) que começou no ano 2006. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Consolidação da parceria entre o PETP e a REGUA através de convênio, potencializando as 

ações conjuntas em prol do meio ambiente e da inclusão social. 
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• Sistematização da fiscalização integrada das entidades com ampliação dos instrumentos de 

proteção ambiental. 

• Incorporação do argumento ecológico no ensino básico através da transversalidade da 

Educação Ambiental nos programas escolares.  

• Estrutura organizada de Ecoturismo, conciliando proteção com educação, lazer e 

desenvolvimento. 

• Capacitação local de agentes de ecoturismo, guardiões e educadores ambientais. 

ATIVIDADES 

• Um trabalho sério tem sido realizado com as comunidades, de organização de visitas gratuitas, 

acompanhadas pelos guardas da REGUA a fim de educar os visitantes a respeitar a natureza.  

• Serviço de proteção ambiental com guardiões locais em constante atualização e aprendizado, 

acompanhando pesquisadores brasileiros e estrangeiros em seus trabalhos, ensejando a troca 

de conhecimentos. 

• Programa amplo de educação ambiental com visitas constantes de escolas locais e de outras 

localidades, com apresentações sobre as atividades da REGUA nas associações de moradores 

e principalmente nas escolas do entorno.  

• Convênios com diversas faculdades do Rio de Janeiro para atividades de pesquisas de alunos e 

pesquisadores. 

• Ações de reflorestamento de áreas da Zona de Amortecimento. 

• Turismo voltado para avistamento de aves. 

• O Programa Jovens Guardas, que consiste de um curso semanal com jovens entre 10 e 15 

anos de idade, moradores das comunidades, oferecendo um currículo rico e aulas práticas na 

própria REGUA. O Programa visa a formação de uma consciência crítica, formação de opinião, 

capacitando defensores do patrimônio natural, na alta bacia do rio Guapiaçú. 

• Recepção de voluntários do exterior que desejam participar da proposta do projeto. Estes 

jovens encontram facilidade para criar laços de amizade com os jovens locais, reproduzindo a 

boa mensagem de união de esforços pela conservação ambiental. 

RECOMENDAÇÕES 

• O impacto do turismo deve ser estudado com cautela e precaução. A floresta local apresenta 

muitas espécies raras e há necessidade de se garantir o cumprimento das normas de 

zoneamento para proteção destas áreas.  
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• Sinalização e manutenção das trilhas. Existem muitos jovens interessados na capacitação para 

guias para poder ajudar nesta atividade. 

• A REGUA necessita da presença da fiscalização ostensiva para repressão da caça ilegal, cuja 

demanda é notória na região. 

• Realização de um programa contínuo de palestras sobre a importância e os objetivos do PETP 

nas escolas e nos clubes sociais, em diversas comunidades. Há áreas de agricultura, 

principalmente bananais, sendo esse um importante tópico para discussão porque estes são 

usos de solo conflitante com as diretrizes do próprio PETP. 

• O Parque poderia ajudar a REGUA a organizar cursos de capitação para os guardas locais, 

unindo os esforços para proteção ambiental. 

• Construir uma maquete da região para auxiliar nas aulas de educação ambiental e 

conscientização da comunidade sobre o Parque. 
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5.5.2.3 - Canoas (AEE 3) – mapa 9.11 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

O acesso a essa localidade se dá a partir da rodovia RJ-130, à direita na altura do quilômetro 6,5, 

no sentido Friburgo. Trata-se de uma das áreas menos urbanizadas e de perfil mais rural do 

município de Teresópolis. Além da ocupação residencial, nota-se também uma infraestrutura 

voltada para as atividades turísticas com muitas pousadas, hotéis-fazendas, haras e sítios. As 

belezas naturais, associadas ao relevo, representam importantes elementos motivadores do turismo 

rural e ecoturismo. Outra importante atividade é a agricultura, com destaque para a horticultura. Em 

menor escala, encontram-se áreas de pastagem. Há uma serraria e uma fonte de água mineral 

explorada industrialmente (marca Teresópolis). 

Esta região serrana apresenta muitos problemas sociais e ambientais. Teresópolis, com cerca de 

140 mil habitantes, está em 806º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nacional e em 

segundo lugar em favelização no Estado do Rio. O Terceiro Distrito, onde se localiza o Espaço 

Compartilharte, tem cerca de 4 mil habitantes, uma situação fundiária extremamente confusa, um 

alto índice de desemprego e subemprego, muitos adultos analfabetos, baixo rendimento escolar e 

serviços de saúde, saneamento e transporte insuficientes. As famílias de baixa renda vêem-se 

constantemente destituídas do acesso às políticas sociais básicas e, não raro, vivem em um 

contexto de desemprego, subemprego e trabalhos temporários, aliados à baixa qualificação 

profissional e à exclusão do mercado de trabalho. Este quadro se agrava quando se trata da 

população jovem sem muita perspectiva futura.  

O Espaço Compartilharte, associação civil sem fins lucrativos, trabalha há mais de 17 anos na 

região desenvolvendo trabalho de extrema relevância, e integra o Conselho Consultivo do PETP, 

numa parceria que vem trazendo excelentes resultados e valorizando a presença do Parque na 

Zona de Amortecimento (Figura 5-6 e Figura 5-7). 

Está em estudo a revitalização do caminho que segue pelo vale do córrego Maria da Prata, em 

Prata dos Aredes, até o núcleo Jacarandá do PETP, visando estabelecê-lo como seu principal 

acesso. Atualmente esse acesso encontra-se apto apenas para se percorrer a pé, em caminhada 

leve. 

A região possui um potencial turístico fantástico com belíssimas montanhas, rios e cachoeiras, onde 

o Ecoturismo aparece como excelente oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável 

da região e a inclusão social. Já existem pousadas na região que têm como principal atrativo a 

beleza natural e mananciais hídricos do lugar. 
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Destaca-se como aspecto cultural a festa do boi-bumbá, tradicional na região, com ampla 

participação da comunidade. 

  
Figura 5-6: Recepção do Espaço Compartilharte. Figura 5-7: Centro Cultural do Espaço Compartilharte. 

Informações históricas 

A predominância de matas secundárias na região do entorno do Parque Estadual dos Três Picos se 

deve ao histórico do uso de solo, desde o passado. Na era pré-cabraliana os índios Coroados, 

também chamados de “cara preta”, exploravam a região como nômades atrás de alimentos, através 

da pesca, caça e extrativismo. Ressalta-se também a presença de vários quilombos e outros 

refúgios da população escrava fugida da região de baixada e da própria cidade do Rio de Janeiro. A 

região foi inicialmente explorada como fornecedora de madeira, principalmente pau-brasil e 

jacarandá, e depois como zona de expansão das plantações de cana-de-açúcar. Em seguida os 

impactos maiores foram as estradas abertas para o escoamento do ouro proveniente de Minas 

Gerais que incentivou as primeiras ocupações mais regulares. O café também esteve presente em 

grande parte da região, seguido pela pecuária extensiva, atividades diversas que impactaram 

negativamente a área e intensificaram os processos erosivos.  

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

Região de muitas nascentes, localizada na Região Hidrográfica RH IV (Piabanhas), e formação de 

importantes canais fluviais que vão abastecer a bacia do rio Paraíba do Sul. A altitude varia de 900 

a 2.000 metros, em relevo de escarpas marcantes com declividade acentuada ou média. Os 

principais picos ficam na margem direita do rio Canoas, sendo a margem esquerda composta de 

morros menores e sem picos marcantes. A margem direita apresenta áreas de difícil acesso devido 

à declividade, a composição rochosa e cercadas de Mata Atlântica densa e com espécies 

endêmicas e típicas. Nos pontos de maior declividade, bem próximo aos picos temos vegetação 

tipo bromeliáceas e marcas permanentes de queda d’água e erosão. A região de Canoas possui 

uma exuberante Floresta Ombrófila Densa Montana que é refúgio de várias espécies da fauna e da 

flora ameaçadas de extinção. O remanescente florestal da região abriga nas áreas mais altas 
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grupos de primatas, com destaque para o muriqui (Brachyteles arachnoides), onça pintada 

(Panthera onca), jaguatirica (Felis yaguarundi), além de exuberante avifauna.  

Apresenta solos com o alto grau de intemperização, acúmulo de silicatos (altamente resistentes ao 

intemperismo), altamente permeáveis podendo tornar-se inférteis quando sujeitos a supressões 

florestais. Nas áreas de baixada, de formação mais jovem, ocorrem solos ricos em matérias 

orgânicas (depósitos sedimentares aluviais) que favorecem a agricultura. A região é marcada pela 

produção de verduras e hortas. A escarpa rochosa possui solos rasos, denominados litossolos, que, 

associados à alta pluviosidade e uma declividade acentuada, favorecem a ocorrência dos 

movimentos de massa. Está claro o papel das formações florestais na estabilidade do complexo 

sistema, sendo de fundamental importância na manutenção da sua estabilidade. A ação do homem 

quebra essa dinâmica sistêmica e com isso as consequências são fatalmente seguidas por 

catástrofes, como inundações e deslizamentos de grande porte, por vezes ocasionando vítimas 

fatais, que infelizmente seriam evitados se as ocupações fossem previamente determinadas pelos 

órgãos competentes. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecimento das iniciativas e parcerias que promovem a educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável da região.  

Atividades de fortalecimento do PETP desenvolvidas pelo Espaço Compartilharte 

� Ações de integração da comunidade com o PETP: 

1. Caminhadas na trilha do Jacarandá até a sede do Jacarandá com equipe do PETP – 2003, 

2004 e junho de 2005. 

2. Mutirão de limpeza do Jacarandá – Atividade de coleta de lixo em parceria com o PETP – 

04/03 2006. 

3. Aplicação de ficha de cadastro em comunidades no entorno do PETP – 13.02.2006. 

4. Semana do meio ambiente 2006 – visitas nas trilhas do PETP, núcleo jacarandá de 01 a 07 

de junho de 2006. 

5. Diagnóstico participativo com a comunidade de Canoas – 2006. 

• Termo de parceria encaminhado ao IEF. 

• Pesquisa de opinião com a comunidade de Canoas, Socavão, Prata dos Aredes e 

Varginha; 

• Oficinas de desenvolvimento local sustentável; 
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• Visitantes no Centro de Referência; 

• Curso de capacitação dos empreendedores locais; 

• Curso de capacitação para multiplicadores jovens; 

• Exposições itinerantes; 

• Cursos e Seminários 

• Visitas domiciliares (64) com esclarecimento sobre o PETP. 

RECOMENDAÇÕES 

• Placas na rodovia RJ 130 indicando a entrada para o PETP. 

• Apoio ao trabalho já desenvolvido de Oficinas semanais de Cidadania e Meio Ambiente nas três 

escolas locais de Canoas, em ações já desenvolvidas como a coleta seletiva de lixo, a 

colocação de placas com nomes dos rios locais e o acompanhamento da qualidade da água; 

emplacamento das árvores nativas da região; placas nas escolas locais localizando a escola e 

sua relação de proximidade com o PETP. 

• Apoio e reconhecimento do Circuito Turístico Veredas de Canoas, de empreendedores sociais 

locais, fomentado e acompanhado pelo Espaço compartilharte. 

• Apoio aos cursos e capacitações realizados no Centro de Referência em Educação e 

Desenvolvimento Sustentável, sobre as UCs e em específico o PETP, assim como no 

empréstimo de materiais para o acervo do centro de visitantes, sendo atualizado; 

• Aproveitamento dos jovens multiplicadores locais já capacitados pelo Espaço Compartilharte na 

condução das trilhas da região; 

• Aproveitamento e apoio ao Centro de Referência em Educação e Desenvolvimento Sustentável 

para o desenvolvimento de cursos e capacitações, diagnósticos, formação de gestores. 

• Incentivar a recuperação ambiental das áreas degradadas e também da história, dando especial 

ênfase às reminiscências das culturas indígenas e negras. Os fatos históricos se tornam 

enriquecedores para o desenvolvimento da atividade turística.  
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5.5.2.4 - Macaé de Cima (AEE 4) - mapa 9.12 

DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Acesso pela estrada de Macaé de Cima, que começa na altura do km 70 da RJ-116, em Mury, 

bairro Debossan, tendo como referência o Hotel Garlipp. Na região incidem duas UCs estaduais 

sobrepostas: o Parque Estadual dos Três Picos e a Área de Proteção Ambiental Estadual de Macaé 

de Cima, e ainda a APA Municipal, antiga Reserva Ecológica de Macaé de Cima. Tal superposição 

revelou-se, com o tempo, problemática, de acordo com moradores e atores institucionais que atuam 

na região. Se, na prática, não amplia o caráter de conservação, por outro lado dificulta a 

compreensão, disseminação e aceitação dos seus múltiplos objetivos.  

A área focal se inicia desde a Fazenda Nathiem e o Jardim Alto-Montano, prosseguindo pela 

estrada passando pela propriedade de David Miller, autor de renome internacional (publicou livros 

sobre as espécies endêmicas de orquídeas da região), fundador da Sophronitis Inc., e Centro de 

Visitantes de diversas entidades ambientalistas internacionais de interpretação ambiental, 

ornitologia e botânica. O caminho prossegue passando pelo sítio Bem-Te-Vi, sede da Associação 

Macaé de Cima, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, seguindo pela 

confluência da estrada ao vale do rio das Flores, onde se destaca a represa de Macaé de Cima, ao 

lado de uma bela cachoeira, ao tradicional Hotel São João, hoje temporariamente desativado, onde 

funcionava o principal centro de recepção da comunidade Lufthansa, responsável pelo 

estabelecimento de mais sítios dedicados à conservação, sobretudo na região das cabeceiras.  

Essa primeira parte, de subida, (até a altura do km 6) encontra-se inserida na bacia do rio 

Bengalas, de onde se tem uma bela visão do Pico do Caledônia. Após, já na bacia do rio Macaé, 

encontram-se muitos pontos para banho, e mirantes. A partir daí seguem-se diversas propriedades 

de membros da associação local, à fazenda de Fred Kruger, onde se construiu a Paróquia de São 

Cristóvão Mártir (chamada informalmente de “Igrejinha”) (Figura 5-8 e Figura 5-9), o histórico 

Cemitério dos Trannin, que foi uma das família pioneiras, que inaugurou a primeira imigração 

européia não-portuguesa ao Brasil no séc. XIX. Pouco adiante, no encontro do córrego São 

Caetano com o rio Macaé forma-se uma bela “prainha de rio”, seguindo, o Poço do Roncador e a 

Pedra de São Caetano, de 1.657 m de altitude. Da confluência do córrego São Caetano em diante, 

adentra-se os limites do Parque. Daí sai a trilha para Teodoro, a porção leste da região considerada 

a mais significativa em espécies endêmicas ameaçadas de todo o corredor central atlântico do 

Estado. A estrada prossegue ainda passando por propriedades de tradição conservacionista desde 

a década de 60, hoje já em sua terceira geração de proprietários, como o sítio Ipucazinho, Pacha 

Mama, sítio Igarapé, pousada Amantes da Natureza, atual centro de recepção de visitantes, em 

operação desde a década de 70, passando pelo sítio Nascentes, o trutário sítio Gaia, e os retiros 

com jardins e árvores nativas replantadas da fazenda Verdun. Ali começa a última trilha para o vale 

do rio das Flores, de rara beleza e estado de preservação, e também a trilha para a Pedra do Faraó 
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e Pedra Bicuda, uma região que tem sido objeto de investigação científica e pesquisa sistemática 

documentada há mais de um século, e especial interesse de visitação até os dias de hoje. Esta 

região, anteriormente composta de pastos, apresenta uma das mais belas florestas regeneradas de 

todo o Estado. A área apresenta forte vocação para o ecoturismo, ainda subaproveitado embora o 

roteiro seja muito conhecido.  

Embora seja notável a tendência conservacionista de muitas propriedades, muitos moradores da 

região ainda não demonstram esse perfil. Verificam-se no lugar alguns impactos ambientais que, se 

não controlados a tempo, podem vir a degradar os ecossistemas locais rapidamente. Na parte 

inicial da estrada de acesso já se observam casas que se amontoam na margem, em encostas 

bastante íngremes (Áreas de Proteção Permanente). Na altura do km 5 observa-se um aglomerado 

de casas fora de  padrão com subparcelamento e sem sistemas de tratamento do esgoto, iniciando 

um amontoamento de habitações. Esta irregularidade situa-se em um vale ao lado direito (sentido 

Macaé de Cima) da estrada, em local de nascentes, com remoção da vegetação, fazendo 

necessária a fiscalização ambiental. Além da poluição no córrego ali presente, nota-se uma área de 

pastagem em uma encosta muito íngreme, onde qualquer queimada pode se alastrar para a área 

de floresta no entorno. Aponta-se, através dos relatos de usuários frequentes da estrada, o 

crescente desmatamento, queimadas para eliminação de vegetação e ampliação do descampado 

adentro da mata, invasão da estrada por carros em estado de sucata, o reparo de carros e 

estacionamento em plena estrada, construção clandestina de garagens, amontoamento de lixo e 

sucata. Observa-se a construção clandestina de estabelecimento comercial fora de qualquer padrão 

de segurança e estética. Se o parcelamento da terra continuar ocorrendo ali, a tendência é o 

aparecimento de comunidades carentes em pouco tempo. Prosseguindo-se pela estrada, nota-se 

durante quase todo o trajeto plantações de eucalipto. Na maior parte são pequenos eucaliptais, 

próximos à estrada. Há também plantações de pinus. Tanto o plantio como a extração, como se 

nota claramente durante o trajeto, são extremamente danosas à mata nativa. Há também grandes 

pastagens em crescimento em meio à mata nativa. 

  
Figura 5-8: Paróquia de São Cristóvão Mártir. Figura 5-9: “Prainha” próxima aos limites do PETP. 
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Está proposta nesse plano a implantação de um núcleo de administração do Parque na parte 

interna dos limites do Parque. 

INSERÇÃO NO ZONEAMENTO 

A parte que se insere dentro dos limites do Parque fica em Zona Primitiva.  

DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA E BIOLÓGICA PREDOMINANTE 

A vegetação predominante é de Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto Montana (florestas em 

estágio avançado de regeneração) sobre um relevo acidentado, geralmente íngreme. Área de 

mananciais hídricos (cabeceiras e drenagem superficial abundante), localizada sobre o divisor de 

águas das Regiões Hidrográficas RH VII (Rio Dois Rios) e RH VII (Macaé e Rio das Ostras), 

alcançando altitudes de 1.200 m. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Fortalecimento das iniciativas e parcerias que promovam a educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável da região.  

• Ação integrada da fiscalização e educação ambiental. 

• Implantação de sistema de ecoturismo integrado à comunidade. 

ATIVIDADES 

Atualmente são desenvolvidas atividades pontuais de educação ambiental, pesquisa e turismo. 

RECOMENDAÇÕES 

• Medidas para impedir os proprietários dos eucaliptais e áreas de pastagens de promoverem 

novos plantios e desmatamentos incentivando-os a recuperação das áreas degradadas em 

suas propriedades. 

• Aumento da fiscalização integrada à educação e informação, de maneira progressiva e 

simultânea, buscando a parceria com instituições e representações locais.  

• Apesar de a estrada estar em ótimo estado de conservação, fruto dos esforços dos próprios 

moradores, verifica-se a presença de muitos pontos sujeitos a quedas de barreiras. É um 

fenômeno relativamente comum nas estradas de regiões montanhosas, onde o leito da estrada 

altera significativamente a topografia das vertentes, ocasionando sua instabilidade e 

provocando movimentos de massa, sobretudo durante chuvas muito fortes no verão. É preciso, 

no entanto, atenção para essa questão em coordenação com as comunidades locais, que 

dispõe do conhecimento para lidar com este problema. A comunidade dispõe de equipamento, e 
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fornece mão-de-obra para a recuperação da estrada, mas há falta de presença e regularidade 

no apoio necessário do Poder Público. 

• Medidas preventivas e corretivas contra numerosas tentativas de loteamentos, 

subparcelamentos, condomínios e invasões.  

• Programas de integração do Parque com a comunidade local incentivando a participação dos 

moradores. 

• Apoio às alternativas de turismo sustentável e interpretação ambiental, tanto para moradores 

quanto para visitantes.  
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5.6 - PLANOS SETORIAIS 

Os planos setoriais são a principal ferramenta de gestão da Unidade, onde se definem as ações de 

manejo necessárias para o cumprimento de seus objetivos.  Apresentam-se em 6 temas (Quadro 

5-2) os quais se dividem em programas, que descrevem além das atividades propostas na Matriz 

de Análise Estratégica e recomendações das áreas estratégicas (ambas elaboradas com a 

contribuição dos atores sociais), outras atividades julgadas necessárias pela administração do 

Parque e equipe técnica do órgão gestor.  

Quadro 5-2 - Planos Setoriais  

1.1. Programa de Pesquisa                                                                 

1.2. Programa de Monitoramento Ambiental

2.1.   Programa de Visitação e Turismo Sustentável                                                           

2.2. Programa de Interpretação  Ambiental            

2.3. Programa de Recreação/ Contemplação

2.4. Programa de Ecoturismo / Montanhismo

2.5. Programa de Educação Ambiental para a UC

2.6. Programa de Áreas Dedicadas à Atividades Religiosas

3.1. Programa de Relações Públicas                                                    

3.2. Programa de Incentivo ás Alternativas de Desenvolvimento                                   

3.3. Programa de Educação Ambiental voltado para o entorno da UC

4.1. Programa de Manejo de Fauna

4.2. Programa de Manejo de Flora

4.3. Programa de Manejo de Bacias Hidrográficas

4.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

5.1. Programa de Fiscalização

5.2. Programa de Prevenção e Combate de Incêndios

5.3. Programa de Vigilância Patrimonial

6.1. Programa de Administração e Manutenção

6.2. Programa de Infraestrutura e Equipamentos

6.3. Programa de Regularização Fundiária

6.4. Programa de Cooperação Institucional

6.5. Programa de Sustentabilidade da UC

6. PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO

5. PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

1. PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO

3. PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO COM A REGIÃO 
DA UC

2. PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO

4. PLANO SETORIAL DE MANEJO DOS RECURSOS

 

5.6.1 - Plano setorial de conhecimento 

Objetivo: suprir a Unidade de Conservação com uma base de informações técnico-científicas e 

organizá-las de modo que possam contribuir para a sua gestão. 

5.6.1.1 - Programa de Pesquisa 

Objetivo: fortalecer a pesquisa aplicada na Unidade de Conservação e a organização de dados.  
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Atividades: 

1. Elaborar plano de ação para as atividades referentes à pesquisa e estudos, com objetivos, 

metas, equipamentos, previsão de custos e pessoal necessários, considerando as prioridades 

voltadas para as demandas do Parque; 

2. SIG: implantar o Sistema de Informações Geográficas na Unidade com o objetivo de fortalecer 

seu banco de dados e dar suporte a ações de pesquisa, proteção e monitoramento; 

3. Elaborar e atualizar banco de dados contendo pesquisas já consolidadas e em andamento na 

área do Parque e na sua Zona de Amortecimento (ZA) separadas por tema, além das 

publicações destas em revistas indexadas e anais de eventos quando for o caso. O banco de 

dados deve ser disponibilizado para consulta pelos funcionários na administração e para 

pesquisadores nos centros de visitantes; 

4. Promover reuniões entre pesquisadores e comunidades da região para divulgação dos estudos 

em andamento e resultados já alcançados; 

5. Divulgar o Parque no meio científico, buscando parceiros para a execução de estudos e 

projetos; 

6. Temas prioritários para pesquisa: 

- Elaborar e atualizar banco de dados georreferenciado contendo as espécies de flora e fauna, 

temas culturais e históricos existentes no Parque, dados estes obtidos através de 

levantamentos primários por meio de pesquisas aplicadas. O banco de dados deve ser 

disponibilizado para consulta pelos funcionários na administração, para pesquisadores nos 

centros de visitantes e disponibilizado seu acesso ao público em geral; 

- Apoiar o projeto de levantamento e monitoramento de grandes carnívoros que vem sendo 

realizado por pesquisadores do CENAP / IBAMA, nas áreas do mosaico central fluminense. A 

pesquisa subsidiará estratégias de controle ambiental, com a identificação das estruturas 

populacionais de fauna sob pressão de caça. O projeto prevê ainda a geração de informações 

destinadas aos serviços de educação ambiental; 

- Complementar o inventário florístico e descrever os ambientes de ocorrência local das 

espécies de interesse especial (ameaçadas, raras, endêmicas); 

- Realizar estudos fitossociológicos em áreas florestais do Parque, identificando épocas de 

floração e frutificação, mecanismos de polinização e dispersão das espécies vegetais mais 

características e com maior importância ecológica; 

- Determinar a magnitude, distribuição espaço-temporal e formas de gestão dos impactos 

gerados por carnívoros domésticos no interior do Parque e em sua Zona de Amortecimento; 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 5-139 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

- Identificar locais mais frequentes de atropelamento da fauna silvestre nas rodovias que 

circundam o Parque, indicando as medidas mitigadoras necessárias; 

- Estimular pesquisas sobre fragmentação e efeito de borda; 

- Determinar o grau de isolamento de algumas populações de espécies de interesse da fauna e 

da flora; 

- Identificar os serviços ecológicos e outros benefícios diretos e indiretos providos pela área do 

Parque; 

- Incentivar estudos visando ao uso sustentável de espécies vegetais na Zona de 

Amortecimento do Parque; 

- Identificar a situação atual sobre a regeneração de indivíduos nativos no campo; 

- Incentivar o resgate histórico e etnográfico da região de inserção do Parque, buscando 

conhecimento sobre a história recente do município, e avaliando as modificações ocorridas na 

paisagem ao longo das últimas décadas, considerando a elevada biodiversidade regional e a 

exploração descontrolada dos recursos naturais; 

- Elaborar projeto de paisagismo nas áreas do camping, centros de visitantes e mirantes; 

- Incentivar estudos que dêem suporte para restauração das áreas degradadas no interior da 

UC e sua Zona de Amortecimento, de acordo com a estrutura da vegetação local; e 

- Monitorar frequentemente a ocorrência de espécies vegetais exóticas e avaliar a necessidade 

de elaboração de programas de manejo e/ou erradicação. 

5.6.1.2 - Programa de Monitoramento Ambiental 

Objetivo: conhecer o estado atual de fatores físico-ambientais referentes à UC através de 

levantamentos quali-quantitativos, oferecendo suporte para o planejamento de medidas preventivas 

ou mitigadoras.  

Atividades: 

7. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao monitoramento ambiental, com 

objetivos, metas, equipamentos, previsão de custos e pessoal necessários; 

8. Monitoramentos sugeridos: 

8.1. Propor medidas cabíveis para o monitoramento da qualidade do ar na vertente sul do 

Parque em função dos possíveis impactos ambientais advindos das atividades previstas para o 

COMPERJ; 
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8.2. Monitorar os estoques naturais do palmito-juçara (Euterpe edulis) devido à pressão do 

extrativismo ilegal na área da Pedra do Faraó. 

8.3. Monitorar as áreas de maior frequência de mortandade de animais por atropelamento para 

fins de instalação de equipamentos e obras de travessia, junto a Concessionária Rota 116. 

8.4. Realizar o levantamento das trilhas e estradas existentes dentro do PETP e monitorá-las 

quanto à estabilidade de taludes, drenagem da água da chuva e nível de erosão do seu leito, 

priorizando aquelas mais visitadas; 

8.5. Aplicar metodologias de contenção de processos erosivos de maneira individual para cada 

trilha ou estrada e fazer isolamento das áreas; 

8.6. Monitorar as atividades realizadas dentro de cada zona de acordo com o permitido nas 

normas de manejo, definidas nesse plano; 

8.7. Detectar as áreas com maiores riscos e ameaças para a biodiversidade dentro do PETP; 

8.8. Monitorar a efetividade dos corredores biológicos existentes para futuras propostas de 

anexação e/ou recuperação na ZA; 

8.9. Criar sistema de monitoramento de condições meteorológicas, a partir da montagem de 

uma estação meteorológica mínima, para prevenção de incêndios e danos ambientais causados 

por tormentas, visando à proteção da Unidade e a segurança de visitantes.  

8.10. Monitorar a sucessão natural ou induzida em áreas atingidas por queimadas, fenômenos 

climáticos e em locais onde houve a retirada de espécies exóticas vegetais e gado, agricultura e 

a desocupação antrópica; 

8.11. Aprofundar o conhecimento e monitorar as populações de maior interesse para a Unidade 

de Conservação; 

8.12. Avaliar a necessidade de renaturalização de drenagens retificadas e eliminação de drenos 

e monitorar as consequências destas ações sobre rios e lençol freático; 

8.13. Identificação de espécies indicadoras para avaliação nas áreas impactadas por agricultura 

dentro do Parque; e 

8.14. Estabelecer pontos de monitoramento regular de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

dos recursos hídricos do interior do Parque e em sua Zona de Amortecimento. 
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5.6.2 - Plano setorial de uso público 

Objetivo: estabelecer mecanismos de administração das atividades de uso público, incluindo 

controle, sustentabilidade e atendimento ao público contemplando a recreação, ecoturismo e 

interpretação ambiental na Unidade. 

Atividade: 

9. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao uso público, com objetivos, metas, 

equipamentos, previsão de custos e pessoal necessários. 

5.6.2.1 - Programa de Visitação e Turismo Sustentável 

Objetivos: 

1. Ordenar, orientar, direcionar, estruturar e monitorar a visitação para os diferentes tipos de 

público, a fim de valorizar o patrimônio natural e histórico-cultural do PETP, incentivando sua 

conservação; 

2. Promover oportunidades para o empreendedorismo, co-gestão e parcerias com instituições 

públicas, privadas e não governamentais, sempre de forma integrada às comunidades e ao 

desenvolvimento local; 

3. Dispor de equipes capacitadas para o manejo do uso público; 

4. Conhecer o fluxo e os impactos da visitação; e 

5. Dispor de um sistema de cobrança de serviços para arrecadação com sistema de bilheteria de 

acordo com o Plano de Operacionalização - Programa de Sustentabilidade da UC. 

Atividades: 

10. Elaborar programa de comunicação com objetivo de divulgar os atrativos do PETP para a 

população do entorno e turistas e incentivá-los a participar de atividades relacionadas à 

recreação, ao ecoturismo e à interpretação ambiental dentro do Parque; 

11. Estruturar os centros de visitantes, conforme o Programa de Infraestrutura e Equipamentos – 

Plano de Operacionalização, que deverão ser os pontos de partida para qualquer percurso de 

visitação no Parque para receber e orientar o público; 

12. Criar material informativo do PETP divulgando seus atrativos e normas de uso público para 

conduta consciente do visitante e disponibilizá-lo nos centros de visitantes através de site 

próprio, vídeo demonstrativo e material impresso e, nas Unidades de Informação das áreas 

estratégicas somente através de material impresso; 
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13. Realizar estudo de capacidade de carga para os atrativos do Parque. 

Com relação à capacidade de carga das trilhas, uma das formas de valorização do Parque se dá 

através da implantação de um bom programa de uso público, para que os visitantes do Parque 

apreciem suas belezas e conheçam um pouco de sua biodiversidade. Entretanto, atividades de uso 

público mal planejadas podem gerar impactos ao Parque, causando degradação às áreas de 

visitação, sobretudo às trilhas. Para avaliar se as atividades previstas estão bem dimensionadas, é 

importante que se estabeleçam indicadores de qualidade ambiental e que estes sejam monitorados 

periodicamente. Itens prioritários para monitoramento devem incluir níveis de espécies invasoras, 

alteração da estrutura da vegetação, compactação de solo e geração de resíduos. Quando 

constatado que a visitação ao Parque está gerando impactos além do esperado, adequações na 

capacidade de carga e/ou nos limites das zonas de uso público devem ser discutidas. A capacidade 

de carga permite a quantificação dos visitantes, que ao estarem em uma área ou percorrerem o 

trajeto de uma trilha, poderão causar danos em nível que o ambiente possa suportar, mantendo sua 

resiliência. Para avaliação da capacidade de carga das áreas de visitação e monitoramento da 

mesma, deverá ser adotado um método objetivo de identificação de indicadores-chave de impacto, 

embasado cientificamente, e que envolva a administração da UC. 

A definição da capacidade de carga, tanto para o camping quanto para as trilhas propostas e 

demais áreas de uso intensivo/extensivo, deverá ser estabelecida após a implantação de toda a 

infraestrutura física das trilhas, conforme projeto a ser elaborado durante o primeiro ano de vigência 

deste Plano, levando-se em consideração também aspectos como a capacidade física do camping 

(número de terrenos disponíveis, banheiros, churrasqueiras, etc.), e das trilhas. Sugere-se a 

implantação de um programa de educação ambiental que eduque o turista a não gerar lixo no 

Parque. 

14. Controlar a entrada de visitantes no Parque através da instalação de bilheterias, em locais e 

modo estabelecidos no Plano de Operacionalização – Programa de Sustentabilidade da UC, 

que poderão ser operadas por serviço terceirizado. Este realizará também o levantamento 

estatístico de visitação. A cobrança de ingressos é uma forma de legitimar os serviços 

ambientais e as oportunidades de visitação que o PETP disponibilizará. Recomenda-se que o 

sistema de cobrança de ingressos leve em conta os diferentes tipos de público como estudantes 

e moradores da comunidade em relação aos valores do ingresso de entrada e outros serviços; 

Para que este programa possa ser implementado com sucesso é fundamental que os 

funcionários dos núcleos e da coordenação do Parque sejam capacitados sobre o manejo da 

visitação e o monitoramento dos impactos. Os principais temas a serem desenvolvidos nessa 

capacitação são: planejamento e normatização do uso público; informação ao visitante, 

recepção e controle; organização de atividades e oportunidades ao visitante; monitoramento de 

impactos; manejo de trilha e do visitante; 



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 5-143 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Entre as atividades que poderiam ser abordadas durante esta capacitação estão as atividades 

em sala de aula, atividades em campo e oficinas de planejamento, preparação de planilhas e 

relatórios. O objetivo deste esforço de capacitação é a minimização dos impactos negativos da 

visitação sobre os recursos biofísicos da área, ao mesmo tempo em que o leque de 

possibilidades de visitação e da sua própria gestão poderá ser incrementado; 

15. O desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento para prevenir e registrar 

acidentes com visitantes e inclusive danos naturais causados por trombas d’água, 

deslizamentos, acomodações de solo, dente outros, garantindo assim a segurança de 

visitantes; e 

16. Elaborar Plano de Manutenção dos atrativos (trilhas, mirantes, cachoeiras, rios e monumentos 

histórico-culturais), baseado em cronograma sazonal, alternando os períodos de manutenção e 

visitação entre esses, evitando-se tais serviços na alta temporada.  

5.6.2.2 - Programa de Interpretação Ambiental 

Objetivo: oferecer aos visitantes e usuários do Parque o atrativo das trilhas, cachoeiras e 

paisagens naturais, não apenas como lazer, mas como fontes de conhecimento e cultura ambiental, 

vinculando atividades educacionais a esses atrativos.  

Atividades: 

17. Realizar o levantamento das trilhas existentes na Unidade e indicar o tipo de uso para cada 

trilha de acordo com as características ambientais locais; 

18. Elaborar roteiro interpretativo de trilhas contendo a localização, a descrição, o grau de 

dificuldade e o tipo de uso de todas as trilhas existentes no PETP, além de mapa 

georreferenciado do Parque e de cada trilha. O roteiro deve ficar disponível para venda ao 

público nos centros de visitantes; 

19. Promover o estudo dos recursos existentes nas trilhas do PETP, instalar placas informativas e 

maquetes vivas para o desenvolvimento de atividades de interpretação ao ar livre, visando o 

melhor entendimento dos aspectos biológicos e interação homem-meio ambiente pelos 

visitantes; 

20. Planejar roteiros de visitação orientada com guias / condutores capacitados para as trilhas de 

interpretação e educação ambiental, com apresentação de elementos representativos da 

biodiversidade da Mata Atlântica existentes no Parque; 

21. Programar visitas à trilha do Mirante para fins de educação ambiental onde o visitante poderá 

observar um projeto de recuperação ambiental em andamento; 

22. Realizar canais de drenagem e contenção de erosão nas trilhas, quando necessário; 
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23. Promover a limpeza e manutenção das trilhas existentes através de vistorias planejadas pela 

equipe; e 

24. Construir alternativa de acesso para visitantes com necessidades especiais na Trilha do 

Jequitibá, principal atrativo do núcleo Jequitibá. 

5.6.2.3 - Programa de Recreação / Contemplação 

Objetivo: oferecer ao público boa infraestrutura de recepção, maior variedade de experiências e 

oportunidades de lazer nos atrativos do Parque. 

Atividades: 

25. Estabelecer e incentivar roteiros de visitação específicos para atender a públicos diferenciados 

(idosos, crianças, esportistas, etc.) para lazer e contemplação; 

26. Incentivar o uso recreacional em rios e cachoeiras como alternativa de lazer para a população 

do entorno e turistas; 

27. Realizar levantamento de locais propícios para instalação de estruturas de apoio (bancos, 

mesas, etc.) e construção de mirantes; 

- Construir um mirante na margem da RJ-116, próximo ao ponto mais alto da rodovia, no 

sentido Cachoeiras de Macacu – Nova Friburgo, antes do posto de policiamento. 

28. Reestruturar e recuperar trechos de trilhas que oferecem riscos físicos, ou implantar traçado 

alternativo, quando necessário. 

5.6.2.4 - Programa de Ecoturismo/Montanhismo 

Objetivo: divulgar a vocação do PETP para prática de esportes de montanha e incentivar essa 

prática. 

Atividades: 

29. Criar banners ilustrativos com os atrativos de montanha do PETP e colocá-los nas estradas de 

acesso ao Parque e centros de visitantes com o objetivo de incentivar a prática do ecoturismo. 

30. Gerar o aumento da demanda do público de esportistas de trilhas, montanhismo e escalada; 

31. Construir um sistema de divulgação das vias de escalada e incentivar a prática de montanhismo 

nas trilhas existentes na área estratégica Três Picos (AEI-6); e 

32. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas (SEBRAE, ANDA BRASIL, 

organizações de caminhantes, etc.) com objetivo de obter financiamento subsidiado para 

estrutura de ecoturismo. 
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5.6.2.5 - Programa de Educação Ambiental para a UC 

Objetivos:  

• Elaborar um plano de ação para as atividades referentes à educação ambiental, com objetivos, 

metas, equipamentos, previsão de custos e pessoal necessários, promovendo o 

desenvolvimento do conhecimento, de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e 

melhoria da qualidade ambiental tendo como palco de atividades o Parque; e 

• Desencadear uma estratégia de transversalidade voltada para este tema, por meio da criação 

de um plano de ação para sustentar as ações e integrá-las aos demais programas dos outros 

planos setoriais deste documento. Para isso será necessário criar mecanismos que promovam 

seu planejamento e viabilizem a articulação entre os diferentes programas.  

Atividades: 

33. Articular e consolidar a política de Educação Ambiental na Unidade em consonância com as 

diretrizes reconhecidas pela Superintendência de Educação Ambiental conforme orientação 

estabelecida pela Secretaria Estadual do Ambiente, considerando, ainda, os objetivos de 

criação do Parque; 

34. Criar e estabelecer mecanismos para o estímulo ao desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental; 

35. Implementar e consolidar ações participativas de fortalecimento à educação ambiental com a 

participação da sociedade civil do entorno do Parque, por meio do seu Conselho Consultivo; 

36. Promover a formulação de projetos de educação ambiental voltados ao conhecimento e à 

conservação dos recursos naturais do Parque, em parceria com instituições de ensino, 

pesquisa, redes, fóruns, ONGs, empresas e demais entidades/órgãos; 

37. Desenvolver projetos voltados para o tema das práticas religiosas responsáveis em ambientes 

naturais sensíveis; 

38. Implementar um programa de avaliação continuada dos projetos de educação ambiental 

desenvolvidos para o Parque; e 

39. Promover programa de voluntariado no Parque:  

- Elaborar visitas com palestras nas comunidades com a finalidade de atrair voluntários para 

auxiliar a equipe do Parque nas coordenações de uso público e educação ambiental;  

- Capacitar os voluntários através de cursos de formação de agentes multiplicadores locais.  
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5.6.2.6 - Programa de Áreas Dedicadas a Atividades Religiosas 

Objetivo: assegurar a integridade ambiental nos locais utilizados para fins religiosos, respeitando a 

liberdade garantida no Artigo 5º da Constituição Federal. 

Atividades: 

40. Realizar o cadastramento de todas as áreas naturais usadas para fins religiosos nos limites do 

Parque, com informações detalhadas da natureza e características dessas atividades; 

41. Realizar o estudo de capacidade de suporte de áreas sensíveis usadas para atos religiosos; 

42. Estabelecer normas em sintonia com a Secretaria Estadual do Ambiente, para disciplinar o uso 

das respectivas áreas; e 

43. Desenvolver projeto estrutural para a área de uso tradicional na rodovia RJ-116, delimitada no 

zoneamento como Zona Histórico-Cultural. 

5.6.3 - Plano Setorial de Integração com a Região da UC 

Objetivo: inserir o PETP no cenário ambiental, social e econômico do seu entorno, integrando-o às 

municipalidades, instituições de ensino, pesquisa, redes, fóruns, ONGs, empresas e demais 

entidades/órgãos, de forma a avançar e manter um processo de convivência do Parque com a 

região, apoiado pelo Conselho Consultivo possibilitando a gestão participativa da Unidade de 

Conservação.   

5.6.3.1 - Programa de Relações Públicas 

Objetivos: 

• Criar condições para consolidação de canais efetivos de comunicação entre a comunidade e a 

administração do Parque; 

• Posicionar-se perante a sociedade e fazer frente a todos os desafios que compõem o cenário 

da Zona de Amortecimento, planejando, administrando e pensando estrategicamente a sua 

comunicação; e 

• Atuar na gestão estratégica da comunicação externa à UC, buscando a avaliação de cenários 

de ameaças e oportunidades presentes na dinâmica do ambiente local, avaliando a cultura 

organizacional, e pensando estrategicamente as ações comunicativas da UC e a Zona de 

Amortecimento. 
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Atividades: 

44. Incentivar e promover a gestão participativa dos integrantes do Conselho Consultivo do PETP, 

visando maior representatividade na região; 

45. Promover a troca de informações entre a administração do Parque e a sociedade civil 

organizada a fim de fortalecer as interações socioambientais; 

46. Planejar uma estratégia de comunicação para dar visibilidade ao órgão gestor do Parque; 

47. Aprofundar o conhecimento sobre as comunidades do entorno do Parque para que as ações 

estratégicas da administração sejam as mais abrangentes possíveis; 

48. Promover ações locais que gerem mudanças de reconhecimento do Parque pela população do 

entorno através do relacionamento institucional dos núcleos da UC com a comunidade; 

49. Valorizar a importância ambiental do PETP para que este passe a ser destaque na mídia local e 

regional ou mesmo em campanhas conservacionistas; e 

50. Integrar a ZA ao Programa de Relações Públicas por meio de ações conjuntas que destaquem 

o uso estratégico da sinalização, efetivem a comunicação com formadores de opinião e grupos 

de influência, e corroborem para edificar a comunicação com as comunidades locais por meio 

da aplicação das ferramentas de comunicação, parcerias e materiais de divulgação produzidos, 

incluindo a aquisição de uma unidade móvel de educação ambiental (sprinter multimídia), para 

facilitar a comunicação. 

5.6.3.2 - Programa de Incentivo as Alternativas de Desenvolvimento 

Objetivo: promover a relação socioambiental do Parque com as populações inseridas em sua ZA, 

fortalecendo práticas de desenvolvimento econômico sustentáveis. 

Atividades: 

51. Incentivar a diversificação de alternativas sustentáveis de desenvolvimento econômico na ZA 

como fonte de diminuição de pressões à UC; 

52. Articular com associações locais e instituições de pesquisa e extensão rural, como a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER) e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e secretarias municipais de agricultura para 

apoiar tecnicamente a produção sustentável nas comunidades do entorno; 

53. Identificar e apoiar grupos já praticantes de atividades econômicas sustentáveis na região 

como, por exemplo, a produção orgânica na comunidade de Canoas e de ervas medicinais na 

comunidade de Salinas e, articular parcerias com os mesmos visando à promoção de oficinas 

para o restante da população inserida na ZA do Parque; 
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54. Estimular outras práticas como: o turismo regional, a produção e venda de artesanato, técnicas 

de permacultura, a produção orgânica através de sistemas agroflorestais, exploração de 

florestas plantadas, entre outras; 

55. Estimular a prática de ecoturismo, turismo de aventura e esportes radicais ligados à natureza, 

no entorno da UC, considerando os atrativos naturais existentes; 

56. Promover em parceria com a Federação de Esportes de Montanhismo do Estado do Rio de 

Janeiro – FEMERJ, cursos e atividades voltadas ao montanhismo para serem ministrados à 

interessados das comunidades dos municípios do entorno do Parque; e 

57. Promover curso de capacitação para condutores de trilhas do PETP a interessados das 

comunidades dos municípios do entorno do Parque. 

5.6.3.3 - Programa de Educação Ambiental voltado para o Entorno da UC 

Objetivos: 

• Fortalecer a cultura ambiental nas comunidades através de ações diretas educativas, que 

incorporem o argumento ambiental; 

• Promover a educação ambiental por meio do eixo não-formal envolvendo a UC com os comitês 

de bacia hidrográfica, grupos, entidades, secretarias de educação, comunidades e movimentos 

sociais, o setor produtivo e o turismo; e 

• Inserir a temática ambiental nos institutos sociais públicos e privados e meios de comunicação, 

através dos recursos ambientais e humanos disponíveis no Parque, sempre que possível em 

parceria com as municipalidades. 

Atividades: 

58. Articular com as secretarias de educação dos municípios do entorno, a integração da rede de 

ensino público local com a UC e a inserção da temática ambiental nos currículos escolares, de 

acordo com a proposta do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Ambiente e 

Secretarias Estadual de Educação; 

59. Definir junto ao Conselho Consultivo temas para aplicação de palestras para a comunidade do 

entorno, voltados às áreas ambiental e educacional; 

60. Criar calendário ambiental que servirá como base à realização de eventos comemorativos e 

eventos técnicos (palestras, cursos de capacitação e oficinas) para as populações inseridas na 

ZA do Parque e turistas; 

61. Incluir no calendário ambiental a comemoração de eventos que estão ligados ao resgate 

histórico-cultural da região, como a “Dança Mineiro Pau” na região de Salinas, dentre outras;  
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62. Promover a educação ambiental nas escolas do entorno, através da realização de palestras e 

ainda, o treinamento e/ou aprimoramento de professores com cursos e oficinas abordando o 

tema; 

63. Promover a conscientização ambiental da população inserida na ZA do Parque através da 

realização de campanhas voltadas para: (i) a importância da floresta para preservação dos 

mananciais hídricos, para conservação da biodiversidade e qualidade de vida da população; (ii) 

a prevenção de incêndios florestais; (iii) o combate à práticas ilegais como desmatamentos, 

construções irregulares, caça, captura e comércio ilegal de animais e plantas nativas, e suas 

consequências legais e ambientais. 

64. Realizar atividades de divulgação e valorização do PETP, esclarecendo aos visitantes 

especialmente sobre a oferta de serviços ambientais, o que a Unidade proporciona para as 

regiões do entorno, fazendo a população compreender a necessidade de sua preservação; 

65. Trabalhar positivamente a imagem da onça parda buscando a simpatia da comunidade do 

entorno para com o animal, através de explicações sobre a importância da onça parda para a 

biodiversidade e de sua conservação, visto que a mesma foi escolhida como símbolo do PETP; 

66. Adicionar ao vídeo demonstrativo a ser passado no centro de visitantes, sugerido no Programa 

de Visitação e Turismo Sustentável, informações educacionais explicativas sobre Unidades de 

Conservação, seus objetivos gerais e a inserção do PETP nesse contexto; e 

67. Criação de catálogos de fauna e flora existentes no Parque, além de banners ilustrativos sobre 

o tema com o objetivo de valorizar a biodiversidade do PETP. 

5.6.4 - Plano Setorial de Manejo dos Recursos Naturais 

Objetivo: implantar ações de manejo para conservação e/ou recuperação dos recursos naturais do 

PETP (fauna, flora e recursos hídricos) de forma integrada, a fim de proporcionar o melhor 

funcionamento de seus ecossistemas como um todo.  

Atividade: 

68. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao manejo de recursos naturais, com 

objetivos, metas, previsão de custos, equipamentos e pessoal necessários. 

5.6.4.1 - Programa de Manejo de Fauna 

Objetivo: aumentar o conhecimento sobre a fauna existente nos limites do PETP e propor ações de 

conservação e controle. 



5-150 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Atividades: 

69. Incentivar principalmente projetos que abordem o levantamento detalhado da fauna indicando 

as espécies endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras e o estudo da ecologia e biologia das 

mesmas a médio e longo prazo, contribuindo com o enriquecimento do banco de dados 

sugerido no Programa de Pesquisas; 

70. Incentivar estudos sobre espécies silvestres nativas ameaçadas de extinção presentes no 

PETP; 

71. Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar a prática de reintrodução e 

translocação de espécies silvestres nativas em extinção e elaborar programas de soltura e 

monitoramento de espécimes de origem comprovada na Unidade de Conservação, de acordo 

com normas e procedimentos criados; 

72. Desenvolver estudos para subsidiarem ações de erradicação e controle de espécies animais 

exóticas, principalmente aquelas de origem doméstica; 

73. Contemplar nos projetos de recuperação dentro do Parque, na sua Zona de Amortecimento e 

nos corredores florestais adjacentes, as espécies vegetais locais mais atrativas à fauna; 

74. Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas agressivas à UC para os técnicos do Parque; 

e 

75. Realizar campanhas com a comunidade, de como proceder em casos de acidentes com 

animais peçonhentos e em casos de necessidade de salvamento da fauna. 

5.6.4.2 - Programa de Manejo de Flora 

Objetivo: aumentar o conhecimento sobre a flora existente nos limites do PETP e propor ações de 

conservação e controle. 

Atividades: 

76. Incentivar principalmente projetos que abordem o levantamento detalhado da flora indicando as 

endêmicas e ameaçadas e o estudo fitossociológico das espécies, contribuindo com o 

enriquecimento do banco de dados sugerido no Programa de Pesquisas; 

77. Realizar coleta rotineira de material botânico através de excursões periódicas para obtenção de 

material ainda não existente no banco de dados, mediante autorização do órgão gestor; 

78. Incentivar a visita de pesquisadores para inventariar a floresta densa localizada nas áreas de 

maiores altitudes do PETP; 

79. Desenvolver estudos para subsidiarem ações de controle de espécies exóticas; 

80. Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas agressivas à UC para os técnicos do Parque; 
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81. Monitorar a vegetação através da instalação de parcelas permanentes para acompanhar a 

sucessão vegetal em diferentes unidades pedológicas e geomorfológicas, que também servirão 

para o monitoramento da cobertura florestal; 

82. Implantar sistema de demarcação de matrizes para pesquisas com sementes nativas, mediante 

autorização do órgão gestor; 

83. Desenvolver modelos específicos de recuperação de áreas para cada situação de degradação 

da UC, considerando, também, as áreas afetadas pelo efeito de borda; 

84. Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atrativas de fauna nos projetos de recuperação, 

priorizando o estabelecimento de estudos e pesquisas que levem em consideração a interação 

animal-planta. 

5.6.4.3 - Programa de Manejo de Bacias Hidrográficas 

Objetivo: promover a conservação dos recursos hídricos através do manejo preventivo e/ou 

corretivo de suas microbacias e resolução de questões legais. 

Atividades: 

85. Incentivar o estudo das funções protetoras da floresta para solo e bacia hidrográfica; 

86. Identificar através de pesquisas as principais microbacias, localizadas nos limites do PETP, 

responsáveis pelo abastecimento público de água em quantidade e qualidade e estabelecer 

programa de conservação prioritário das mesmas; 

87. Estabelecer projeto de conscientização da população residente nos municípios do entorno, que 

tenha como abordagem principal a importância da conservação das microbacias do PETP, 

através da apresentação dos serviços ambientais prestados por essas, focando o recurso 

“água”; 

88. Recuperar e restaurar microbacias degradadas através de técnicas físico-biológicas ou 

biológicas, de acordo com a especificidade de cada uma, e preservar aquelas que estão bem 

conservadas; 

89. Monitorar periodicamente as microbacias a fim de controlar quantidades e qualidade da água, 

especialmente aquelas localizadas em áreas de uso extensivo; 

90. Realizar a prevenção e o controle de voçorocas e carreamento de sedimentos nos rios; 

91. Disciplinar águas pluviais das estradas a fim de conter a erosão dos solos; e 

92. Disciplinar as captações de água nos limites da UC, estabelecendo critérios e contrapartidas 

para autorização, conforme Art. 47 da Lei 9.985/00. 
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5.6.4.4 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Objetivo: identificar e recuperar as áreas perturbadas e degradadas do Parque. 

Atividades: 

93. Recuperar as áreas inseridas nas zonas de recuperação ambiental indicadas pelo zoneamento 

do Parque utilizando os seguintes critérios de prioridade: áreas com maior erodibilidade do solo 

e maior visibilidade pelos visitantes; 

94. Identificar outras possíveis áreas perturbadas ou degradadas no Parque, que não estão 

apontadas no zoneamento e realizar a recuperação dessas; 

95. Identificar o grau de perturbação de cada área a fim de indicar o método de recuperação a ser 

aplicado, podendo este ser por implantação de medidas biológicas, de medidas físico-biológicas 

ou regeneração natural com auxílio de poleiros artificiais. Todas as áreas em recuperação 

devem ser isoladas; 

96. Nos casos que envolvem a implantação de medidas biológicas para recuperação, utilizar 

espécies nativas da Mata Atlântica, dando prioridade às que ocorrem no Parque e entorno e as 

frutíferas para atrair a fauna local. Deve-se considerar a intercalação de indivíduos de diferentes 

grupos ecológicos (pioneiras, secundárias e clímax) no plantio, de acordo com a área. 

97. Implantar viveiro florestal temporário a fim de atender a necessidade de mudas para 

recuperação de áreas degradadas no Parque. Tal viveiro deverá ser implantado fora do 

perímetro do Parque, porém próximo aos seus limites, facilitando a logística.  

98. Criar projetos, a serem previamente aprovados pelo órgão ambiental responsável, para coleta 

de sementes no PETP nas zonas de média e alta intervenção, dando suporte para implantação 

do viveiro. 

99. Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e privadas para a elaboração e 

implantação de projetos de recuperação ambiental. 

5.6.5 - Plano Setorial de Proteção Ambiental 

Objetivo: implementar ações de preservação dos recursos naturais e materiais do PETP que 

garantam a proteção da Unidade como um todo.  

Atividades: 

100. Elaborar plano de ação para as atividades referentes à proteção ambiental, com objetivos, 

metas, equipamentos e pessoal necessários; e 
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101. Implantar postos de fiscalização que servirão de pontos de partida para atividades de 

fiscalização e prevenção e combate a incêndios. Cada posto terá área de atuação 

preestabelecida, de forma que, no seu conjunto, possam abranger toda área do PETP. Sua 

distribuição pela Unidade será conforme aponta o Programa de Administração e Manutenção 

– Plano Setorial de Operacionalização.  

Adquirir uma unidade móvel de fiscalização e combate a incêndios para garantir o 

cumprimento desses objetivos enquanto se dá o processo de implantação dos postos de 

fiscalização, visto que essa é uma ação prioritária. Uma vez implantados esses postos, a 

unidade móvel continuará dando suporte às atividades atuando ao longo de todo o PETP.   

5.6.5.1 - Programa de Fiscalização 

Objetivo: reprimir os crimes ambientais dentro da Unidade de Conservação. 

Atividades: 

102. Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências, para que se possa acompanhar através 

de sistema informatizado as variações de ocorrências por tipo e por setor mensalmente, dando 

base ao planejamento da fiscalização;  

103. Apontar setores prioritários e rotinas de fiscalização no plano de ação de proteção a fim de 

mitigar ilícitos ambientais nos limites do Parque. Este plano deverá ser permanente e revisado 

anualmente, priorizando o combate aos tipos de ilícitos e setores com maior número de crimes 

ambientais registrados nos boletins de ocorrência obtidos;  

104. Dotar a Unidade de material, equipamentos e pessoal necessários para realização das 

atividades de fiscalização (pessoal habilitado para tal finalidade); 

105. Todos os funcionários da fiscalização deverão andar uniformizados com identificação funcional 

fornecida pelo INEA; 

106. Buscar o apoio da comunidade do entorno imediato nas denúncias de ilícitos ambientais na 

Unidade; 

107. Criar disque-denúncia para a UC e/ou mecanismo semelhante; 

108. Intensificar as atividades de fiscalização nos fins de semana e feriados; 

109. Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de crimes ambientais, 

integrando, dessa forma, a educação ambiental às ações de fiscalização; 

110. Criar programas educacionais de prevenção voltados ao desmatamento, à retirada de plantas 

e animais, ao extrativismo de palmito e ao tráfico de animais silvestres; 

111. Controlar a entrada de animais domésticos na UC; 
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112. Realizar a fiscalização interna do PETP através da rede de trilhas indicadas para este fim 

conforme o “roteiro interpretativo de trilhas” a ser criado, citado no Programa de Interpretação 

Ambiental – Plano Setorial de Uso Público; 

Só será permitida a abertura de novas picadas mediante comprovação de sua necessidade e 

aprovação da Direção do INEA/RJ; 

Deve-se dificultar o acesso ao público às trilhas específicas de fiscalização, por meio de 

sinalização sobre a proibição de acesso com as penalidades previstas. 

5.6.5.2 - Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

113. O Programa de Prevenção e Combate a Incêndios do PEPT encontra-se em fase de 

elaboração. 

5.6.5.3 - Programa de Vigilância Patrimonial 

Objetivo: efetuar a guarda e proteção dos bens materiais encontrados no interior da Unidade. 

Atividades: 

114. Manter o patrimônio vigiado 24h por dia através de terceirização de serviço via contratação de 

empresa especializada; 

115. Garantir a proteção efetiva do patrimônio através de Plano de Vigilância, incluindo o rodízio de 

seguranças nas guaritas a serem construídas na sede, núcleos e áreas estratégicas que 

possuam infraestruturas e bens materiais do Estado; 

116. Instalar infraestrutura adequada para uso da vigilância patrimonial, conforme Programa de 

Infraestrutura – Plano de Operacionalização. 

5.6.6 - Plano Setorial de Operacionalização 

Objetivo: garantir a implementação do Plano de Manejo, através do atendimento de atividades-

chave que proporcionem o bom funcionamento da UC como: o provimento de pessoal e 

equipamentos necessários, a proteção dos recursos naturais e culturais, o oferecimento de 

atividades de uso público com qualidade e a articulação com instituições afins à Unidade. 
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5.6.6.1 - Programa de Administração e Manutenção 

Objetivo: consolidar a administração e assegurar a manutenção dos recursos materiais e humanos 

no presente e no futuro, no que se refere à quantidade, qualificação e atribuições para o fiel 

cumprimento dos objetivos do Parque.  

Atividades: 

117. Elaborar o regimento interno do Parque. Esse instrumento será elaborado pela administração 

do Parque e submetido à aprovação do órgão gestor. O estabelecimento do regimento interno 

dar-se-á através de Portaria da Presidência do órgão. 

118. Determinar no regimento interno a ser elaborado, o funcionamento da administração do 

Parque, incluindo a visitação, de terças-feiras aos domingos, conforme segue: 

Os serviços das áreas de uso público estarão à disposição dos visitantes nos horários de 

funcionamento regular do Parque, que abrirá diariamente às 8h, encerrando suas atividades 

às 17h, excetuando-se as segundas-feiras; 

Os serviços de administração do Parque funcionarão nos seguintes expedientes: 7h30min às 

11h30min e 13h30min às 17h30min, atendendo às especificidades da área, de segunda a 

sexta, sendo que o expediente na segunda será apenas interno; 

O Parque estará fechado à visitação pública às segundas-feiras, para que sejam 

providenciados os procedimentos de manutenção e limpeza, exceto quando for feriado, 

devendo o fechamento para manutenção ser transferido para o dia útil subsequente. Essa 

medida deverá ser bastante divulgada, principalmente junto às empresas de turismo, bem 

como no site da unidade.  

Em casos especiais poderá haver necessidade de acesso ao Parque em horários em que o 

mesmo encontra-se fechado para visitação, como por exemplo, para escaladores e 

pesquisadores, havendo, porém, impedimento previsto no Decreto Estadual 39.172/2006, que 

defini os horários de visitação das Unidades. Portanto, recomendamos a alteração do referido 

Decreto, para que se contemple esses casos especiais, para os quais poderão ser adotadas 

medidas de controle. Pedidos de autorização para entrada no Parque em horários especiais 

deverão ser encaminhados com antecedência determinada pelo Decreto revisado e poderão ser 

feitos mediante cadastramento nos núcleos ou via e-mail. Uma vez autorizada a entrada, o 

visitante deverá portar obrigatoriamente a autorização durante sua estadia e apresentá-la na 

administração do Parque em horário de funcionamento normal. O referido cadastro deverá 

informar no mínimo os nomes, contatos e identificação dos visitantes, tempo de visitação, local 

e percurso a ser visitado e objetivo da visita.  
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119. Manter os usuários da Unidade informados sobre as normas da UC, através da disponibilidade 

do regimento interno nos centros de visitantes e Unidades de informação, por meio de 

treinamentos e capacitações durante o ano; 

120. Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários (inclusive os guardas-parques) da UC 

sobre: legislação ambiental (federal, estadual) em vigor; orientações e documentos técnicos 

produzidos; utilização de GPS, clinomêtros, altímetros e cartografia; relações humanas; e 

conhecimentos básicos sobre a flora e fauna do Parque e regionais; 

121. Prover o PETP de pessoal e equipamentos necessários para execução das atividades 

propostas e garantir o bom desenvolvimento dessas; 

122. Articular com outras Unidades de Conservação do entorno, principalmente com o Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos (ICMBio) e Estação Ecológica Estadual do Paraíso, a formação 

de mosaico para gestão integrada dessas áreas; 

123. Identificar a necessidade de implantação de melhorias e de manutenção dos monumentos 

histórico-culturais do PETP e áreas dedicadas a práticas religiosas e programar vistorias a 

estas áreas para este fim; 

124. Identificar a necessidade de manutenção dos recursos cênicos do PETP, como as trilhas de 

recreação e contemplação, acesso a mirantes, cachoeiras e rios, e programar vistorias a estas 

áreas para este fim;  

125. Promover junto a grupos de escoteiros, atividades que possam trazer manutenção para as 

trilhas de fiscalização e uso público, além de locais atrativos do PETP; 

126. Realizar o controle das instalações que dão suporte ao funcionamento do Parque, como a 

sede e núcleos da Unidade, centros de visitantes, unidades de informação a serem instaladas 

nas áreas estratégicas internas e externas, alojamentos, guaritas, banheiros, entre outros, 

através de atividades de manutenção; e 

127. Definir os limites do subsolo e espaço aéreo, conforme o artigo 7º do SNUC, por meio de 

estudo que será realizado pelo órgão gestor da UC, em parceria com as autoridades e órgãos 

competentes. 

Estrutura administrativa do PETP 

128.  A estrutura administrativa do PETP será dividida em ADMINISTRAÇÃO GERAL (sede) e 

ADMINISTRAÇÃO DE APOIO (núcleos) (Figura 5-10). A ADMINISTRAÇÃO GERAL estará 

localizada na sede da Unidade, em Cachoeiras de Macacu. Esta será responsável pela gestão 

da Unidade como um todo e sua ZA e fará interface direta com o órgão gestor (INEA). A 

ADMINISTRAÇÃO DE APOIO será representada por 6 núcleos distribuídos pelo Parque cujas 

áreas de atuação estarão relacionadas com as regiões hidrográficas (RH) em que os mesmos 

estão inseridos (Quadro 5-5 e mapa 10): 
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Quadro 5-3 - Área de atuação dos núcleos 

NÚCLEO ÁREA DE ATUAÇÃO  
(Até os limites da Zona de Amortecimento) 

Vale da Revolta RH-IV (Piabanha) 

Paraíso RH-V (Baía de Guanabara) – Bacia do rio Guapiaçu 

Jequitibá RH-V (Baía de Guanabara) - Bacia do rio Macacu 

Silva Jardim RH-VI (Lagos São João) 

Três Picos RH-VII (Rio Dois Rios) 

Macaé de Cima RH-VIII (Macaé e Rio das Ostras) 

Obs.: A sede do Parque e o núcleo Jequitibá estão localizados em Cachoeiras de Macacu. 

 
Figura 5-10: Proposta de organograma da estrutura administrativa do PETP 

 

 

 

LEGENDA: 
 

Posto de Fiscalização 
 

Unidade de Informação - UInf 
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129. Foram definidas 12 áreas estratégicas representativas do Parque e sua ZA (mapa 9). Essas 

foram escolhidas segundo critérios de uso público (consolidado ou potencial) e/ou proteção 

(prevenção e fiscalização). Cada área deverá contar com uma “Unidade de Informação (UInf)” 

onde haverá um auxiliar de uso público para disponibilizar informações e orientações ao 

visitante, exceto nas áreas AEI 6, AEI 8, AEE 1 e AEE 4, onde as mesmas funcionarão nos 

respectivos núcleos. 

130. Nove postos de fiscalização e uma unidade móvel estarão distribuídos de forma a atender as 

demandas da Unidade em toda sua área. Estes serão lotados com auxiliares de proteção 

(guardas-parques), que são responsáveis pelo combate a crimes ambientais e prevenção e 

combate a incêndios; 

131. O pessoal alocado nas Unidades de informação e postos de fiscalização deverá responder ao 

núcleo responsável pela área de atuação na qual os mesmos estão inseridos; 

132. Na Sede da Unidade estarão localizadas as coordenações de “Pesquisa e Manejo”, “Uso 

Público e Educação Ambiental” e “Proteção”, responsáveis pelo planejamento de atividades 

em todo o PETP. Haverá funcionários das duas primeiras coordenações alocados nos núcleos 

trabalhando nas respectivas áreas de atuação. Os funcionários da última coordenação serão 

alocados nos postos de fiscalização. 

Cada coordenação terá as seguintes atribuições: 

1 - Coordenação de Pesquisa e Manejo: 

Atividades referentes a pesquisas, monitoramento, manejo de flora, fauna e bacias 

hidrográficas e recuperação de áreas degradadas. 

2 - Coordenação de Uso Público e Educação Ambiental: 

Atividades referentes a relações públicas envolvendo educação ambiental dentro do PETP 

assim como na sua ZA, incentivos às alternativas de desenvolvimento sustentável para as 

populações residentes na ZA, recepção de visitantes (comunidade e turistas), manejo de 

trilhas, oferecimento de atividades recreativas e incentivo à prática de ecoturismo para 

visitantes. 

3 - Coordenação de Proteção: 

Atividades referentes à fiscalização da Unidade de conservação e sua ZA, prevenção e 

combate a incêndios florestais e vigilância patrimonial. 



5-162 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Recursos humanos 

133. Para uma eficiente gestão do Parque é necessária a descrição das atividades que devem ser 

desempenhadas pelos funcionários da administração geral e apoio da UC. As funções 

sugeridas e suas respectivas atividades encontram-se no Quadro 5-4. 

Quadro 5-4 - Proposta de quadro funcional da unidade. 

ADMINISTRAÇÃO GERAL (SEDE) 
FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE NÍVEL 

Chefe 

Coordenação e gerenciamento, incluindo a logística, definição de 
diretrizes, objetivos, metodologias, prioridades, técnicas e estratégias 
de ação, tanto as referentes à pessoal quanto a recursos materiais, 
patrimoniais e financeiros. Condução de veículos oficiais para 
cumprimento de sua função. 

Superior 

Subchefe 

Auxiliar o administrador em suas atribuições, fazer o recebimento e 
controle do andamento dos documentos e processos administrativos 
inerentes ao PETP, o controle e registro de pessoal lotado e em 
atividade, além de responder pelo administrador em sua ausência. 
Reunir as informações dos coordenadores para organizar o banco de 
dados para monitoramento dos indicadores de progresso dos planos 
setoriais e áreas estratégicas. Condução de veículos oficiais para 
cumprimento de sua função. 

Superior 

Coordenador de Uso 
Público 

e Educação 
Ambiental 

Planejamento, orientação e supervisão das atividades de uso público 
e educação ambiental e de capacitação técnica profissional e 
amadora da comunidade da Zona de Amortecimento. Condução de 
veículos oficiais para cumprimento de sua função. 

Superior 

Coordenador de 

Pesquisa e Manejo 

Planejamento, avaliação e controle dos estudos, pesquisas e 
monitoramentos ambientais do PETP, além do manejo dos recursos 
naturais, incluindo fauna, flora, bacias hidrográficas e recuperação de 
áreas degradadas, de acordo com as atividades apontadas no 
respectivo plano setorial. Condução de veículos oficiais para 
cumprimento de sua função. 

Superior 

Coordenador de 
Proteção 

Planejamento das ações de prevenção e combate a incêndios, 
vigilância e fiscalização da área do PETP e sua Zona de 
Amortecimento, coibindo a caça, pesca, cortes e desbastes da 
vegetação, e zelando pelo cumprimento da legislação vigente. 
Condução de veículos oficiais para cumprimento de sua função. 

Superior 

Auxiliar 
Administrativo 

Apoio administrativo dos diversos setores da Administração Geral 
executando serviços de digitação de expedientes, organizando 
fichários, arquivos e processos, telefonia e outras atividades de âmbito 
administrativo. 

Médio 

S
E
D
E

 

Tesoureiro 

Serviços de cobrança e recolhimento de recursos oriundos das 
atividades de sustentabilidade financeira do PETP, como ingressos, 
venda de serviços e produtos, entre outros, efetuando o controle e 
contabilidade em geral, elaborando demonstrativos e balancetes 
mensais, supervisionando o serviço de caixa e de tesouraria, além de 
manter suprimento de material específico. 

Médio 
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ADMINISTRAÇÃO DE APOIO (NÚCLEOS) 
CARGO FUNÇÃO NÍVEL 

Coordenador de 
Núcleo 

Auxiliar na coordenação e gerenciamento na área de atuação de seu 
núcleo, devido à grande extensão do PETP, reportando-se ao 
Administrador Geral.  Condução de veículos oficiais para cumprimento 
de sua função. 

Superior 

Técnico de Uso 
Público 

e Educação 
Ambiental 

Orientação e direcionamento das atividades de visitação (lazer, 
interpretação ambiental e ecoturismo) e de educação ambiental na 
área de atuação do núcleo. Acumula a função de coordenador de 
núcleo em casos especiais. Condução de veículos oficiais para 
cumprimento de sua função. 

Superior 

Técnico de Pesquisa 
e Manejo 

Assistência técnica às atividades de pesquisa, monitoramento e 
manejo, organização do banco de dados relativos à área de atuação 
do seu núcleo. Condução de veículos oficiais para cumprimento de 
sua função. 

Superior 

Auxiliar de Uso 
Público 

Atendimento ao público nos centros de visitantes e Unidades de 
informação, atuando como recepcionista, com a função de orientar e 
informar sobre atrativos e normas da Unidade, estando disponível 
para percorrer a área eventualmente. Expediente: específico para 
cada centro de visitantes, unidade de informação e recepção, 
conforme indicado no quadro de funcionários por unidade 
administrativa (Quadro 5-5).  

Médio 

 

Auxiliar de Proteção 

(Guarda-Parque) 

 

Prevenir, fiscalizar e combater incêndios florestais e queimadas, 
garantir a segurança dos visitantes, empreender ações de busca e 
salvamento e lavrar autos de constatação de infração. Ficarão lotados 
nos postos de fiscalização (PF). Expediente: 2 auxiliares / PF / dia. 
Condução de veículos oficiais para cumprimento de sua função. 

Médio/ Superior 

Auxiliar de Campo 

(Guardião) 

Auxiliar, com sua experiência e conhecimento de campo, na 
localização de acessos, na identificação de espécies, na condução, 
abertura e manutenção de trilhas, recuperação ambiental e atividades 
afins. 

Fundamental 

Vigilante Patrimonial 

Garantir a proteção efetiva do Patrimônio através de planejamento de 
vigilância incluindo o rodízio de seguranças nas guaritas a serem 
construídas na sede, núcleos e áreas estratégicas que possuam bens 
materiais. Expediente: específico para cada guarita de vigilância, 
conforme indicado no quadro de funcionários por unidade 
administrativa (Quadro 5-5).  

Médio 

Auxiliar de Limpeza Serviços gerais de limpeza e conservação de áreas e materiais dos 
prédios e instalações do PETP. 

Fundamental 

Auxiliar de 
Manutenção 

Armazenamento, controle, manutenção e pequenos reparos dos 
materiais, equipamentos e veículos. 

Fundamental 

N
Ú
C
L
E
O
S
 

Jardineiro Manutenção (plantio, poda, enriquecimento de solos e irrigação) de 
jardins e gramados da sede e dos núcleos. 

Fundamental 

 

QUADRO FUNCIONAL POR UNIDADE – qualitativo e quantitativo  

O quadro de funcionários por unidade administrativa (sede e núcleos) encontra-se no Quadro 5-5, 

a seguir, e ilustrado no mapa 10, em anexo, onde se destacam as áreas de atuação dos núcleos. 
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Quadro 5-5 - Proposta de quadro funcional por Unidade Administrativa – Qualitativo e Quantitativo. 

Número de funcionários por SEDE/Núcleo 

CARGO SEDE                                    
C. de 

Macacu 
Núcleo Jequitibá Núcleo Três Picos 

Núcleo Macaé de 
Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo Paraíso 
Núcleo Vale da 

Revolta 

Total 
por 
cargo 

Chefe 1   0   0   0   0   0   0 1 

Subchefe 1   0   0   0   0   0   0 1 

Coordenador de 
Uso Público e 
Educação 
Ambiental 

1   0   0   0   0   0   0 1 

Coordenador de 
Pesquisa e Manejo 1   0   0   0   0   0   0 1 

Coordenador de 
Proteção 1   0   0   0   0   0   0 1 

Coordenador de 
núcleo 0   0   0   0   0   0   1 1 

Auxiliar 
Administrativo 1   0   0   0   0   0   0 1 

Tesoureiro 1   0   0   0   0   0   0 1 

Guarita Pórtico 
(1/dia + 1/noite) 2 

Guarita Pórtico 
(1/dia + 2/noite) 3         

Guarita Pórtico 
(1/dia + 2/noite) 3 

Guarita Pórtico 
(2/dia + 2/noite) 4 

Vigilante 
Patrimonial 

0 
Guarita 
Núcleo/anexos 
(1/dia + 1/noite) 

2 
Guarita PF - 
Caledônia (1/dia 
+ 1/noite) 

2 
Guarita 
Núcleo/anexos 
(1/dia + 2/noite) 

3 Guarita Pórtico 
(1/dia + 2/noite) 3 

Guarita PF - 
REGUA  (1/dia + 
1/noite) 

2 
Guarita PF - 
Jacarandá (1/dia 
+ 1/noite) 

2 

26 

Auxiliar de 
Limpeza 1   1   1   1   1   1   1 7 
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Número de funcionários por SEDE/Núcleo 

CARGO SEDE                                    
C. de 

Macacu 
Núcleo Jequitibá Núcleo Três Picos 

Núcleo Macaé de 
Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo Paraíso 
Núcleo Vale da 

Revolta 

Total 
por 
cargo 

Auxiliar de 
Manutenção 2   0   0   0   0   0   0 2 

Jardineiro 1   0   0   0   0   1   1 3 

Técnico de Uso 
Público e 
Educação 
Ambiental 

0   1   1   1   1   1   1 6 

Uinf - AEI 1 1   0   0   0   0   0 

Uinf - AEI 3 1   0   0   0   0   0 

Uinf - AEI 4 1   0   0   0   0 Uinf - AEI 7 1 

Uinf - AEI 5 1 Uinf - AEI 2 1   0   0 Uinf - AEE 2 1 Uinf - AEE 3 1 

Auxiliar de Uso 
Público 

0 

C. visitantes 2 C. Visitantes 1 Recepção 1 Recepção 1 C. visitantes 3 C. visitantes 2 

18 

Técnico de 
Pesquisa e Manejo 1   0   0   0   0   0   0 1 

Auxiliar de Campo 0   5   4   4   2   6   8 29 

PF-núcleo (2/dia + 
2/noite) 4 

PF- núcleo (2/dia 
+ 2/noite) 4 

PF- núcleo 
(2/dia + 2/noite) 4 

PF- núcleo (2/dia 
+ 2/noite) 4 

PF- núcleo (2/dia 
+ 2/noite) 4 

PF - núcleo 
(2/dia + 2/noite) 4 

Auxiliar de 
Proteção (Guarda-
parque) 0 

  0 
PF - AEI 3  (2/dia 
+ 2/noite) 4   0   0 

PF - AEE 2  (2/dia 
+ 2/noite) 4 

PF - AEI 8  
(2/dia + 2/noite) 4 

36 

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 

12 21 21 14 12 26 30 136 

Obs.: A quantidade de funcionários que desempenham a função de auxiliar de uso público, vigilante patrimonial e auxiliar de proteção prevista neste quadro, não considera a escala de 
trabalho dos mesmos, somente o expediente necessário. 
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5.6.6.2 - Programa de Infraestrutura e Equipamentos 

Objetivo: dotar a UC de infraestrutura e equipamentos adequados que possibilitem o 

desempenho de sua função. 

Obs.: A esquematização proposta das principais estruturas da Unidade por núcleo é 

apresentada na Figura 5-12 e os modelos de construções propostos são apresentados 

no Anexo b. 

Atividades: 

134. Construir 2 núcleos administrativos no Parque, Vale da Revolta e Silva Jardim. Reformar 

e adaptar as construções dos núcleos Três Picos, Macaé de Cima, Jequitibá e Paraíso; 

135. Implantar os centros de visitantes nos núcleos Vale da Revolta, Paraíso, Jequitibá e Três 

Picos de acordo com modelo proposto em projeto específico (módulo 6); 

136. Instalar salas de recepção ao visitante com computador e material informativo nos 

núcleos Silva Jardim e Macaé Cima; 

137. As Unidades de Informação (UInf) deverão contar com sanitário público, placas 

indicativas e estacionamento; 

138. Construir/reformar alojamentos para pesquisadores nos núcleos Jequitibá, Vale da 

Revolta, Paraíso e Três Picos, contendo: dormitório, laboratório e cozinha; 

139. Construir/reformar uma residência funcional para o administrador do Parque, nas 

proximidades da Sede Cachoeiras de Macacu, em local mais afastado das estruturas 

administrativas; 

140. Para a instalação/construções/reformas de infraestruturas devem ser consideradas as 

seguintes premissas básicas: 

- as propostas devem priorizar as fragilidades das áreas naturais, a redução de resíduos 

e a utilização de materiais alternativos de origem local, adequados às características 

culturais regionais e adaptados às formas arquitetônicas do entorno natural, bem como 

deverão garantir a autosuficiência funcional com o mínimo impacto ambiental; 

- as construções civis que objetivem atender ao visitante e aos funcionários do Parque 

devem, pelo menos, considerar critérios bioclimáticos e de conforto ambiental (ventos 

dominantes, insolação, ângulo solar); 
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- no processo construtivo, deve-se buscar a otimização do uso do espaço, dos materiais 

de construção e gastos energéticos; 

- não será permitido o uso de ar condicionado, com exceção das áreas que tiverem 

computadores; 

- antenas para possibilitar o acesso à internet banda larga deverão ser instaladas em 

cada núcleo e nos postos de fiscalização; 

- para corte de terreno formando taludes com inclinação máxima de 1(H): 1,5(V) deverá 

haver prévia verificação da estabilidade local, com bermas de alívio a intervalos não 

maiores que 8 m e largura mínima de 2 m; 

- devem ser considerados sistemas de drenagem com previsão de canaletes de crista e 

outros dispositivos para minimizar os volumes de água que escoam sobre os taludes e 

saias de aterro; 

- sistemas pára-raios devem ser instalados na sede, núcleos, postos de fiscalização e 

alojamentos, além de outras estruturas, se considerado necessário pela administração 

do Parque;  

- demolir as instalações existentes no Parque após a regularização fundiária, 

excetuando-se aquelas que podem ser convenientemente reutilizadas para as 

atividades contidas neste Plano; 

- adotar para todos os Portais um estilo arquitetônico que permita uma identidade 

comum, mas que sejam diferenciados entre si pela temática que fundamentará a área 

de uso público; 

- avaliar a possibilidade de utilizar nas construções, aquecimento da água através de 

coletores solares planos (serpentinas de cobre com alumínio e com cobertura de 

cristal laminado); 

- planejar sistemas alternativos de geração de energia para uso nas instalações, 

inclusive por geradores quando em local distante, se necessário; 

- estudar, projetar e instalar sistemas de captação e utilização de água fluvial, obtida 

dos cursos das bacias hidrográficas locais, com garantia de potabilidade para a 

infraestrutura necessária ao Parque e sem impactar a vazão do corpo hídrico; 

- o sistema de esgotamento sanitário (ex.: fossas sépticas) devem estar de acordo com 

a NBR 7.229/93, sem descartar outras normas ou legislações específicas. 

- sugere-se privilegiar formas orgânicas, evitando o excesso de ângulos retos e prover 

facilidades para manutenção de limpeza (limpeza de botas, duchas no exterior, áreas 

para colocar capas ou material de chuva, telas mosquiteiras, etc.); 
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- a construção e a decoração interna deverá sempre aproveitar materiais e mão-de-obra 

locais, incluindo artistas regionais; 

- as construções necessárias à administração da Unidade deverão ser o mais 

semelhante possível quanto à estrutura, acabamento, decoração e sinalização. 

141. Implantar estruturas especiais de apoio aos visitantes, como: estacionamento, 

lanchonetes, sanitários, bebedouros e loja de souvenir; instalar bancos, mesas e 

brinquedos infantis originais na parte externa dos núcleos, voltados para o 

entretenimento de famílias que frequentam a Unidade;  

142. Instalar lixeiras de coleta seletiva na sede, núcleos, centro de visitantes e unidades de 

informação. Nas trilhas, cachoeiras e mirantes não serão instaladas lixeiras, já que tais 

locais serão objeto de campanhas de informação (placas e materiais informativos 

disponíveis nas UInfs) para que os usuários não deixem lixo nos mesmos; 

143. Implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos no Parque;  

144. Implantar sistema de biodigestor para a produção de gás de cozinha; 

145. Dar continuidade ao calçamento da estrada de acesso à sede principal do Parque, 

revitalizar os acessos dos outros núcleos e áreas de uso público, permitindo o tráfego de 

veículos e garantindo segurança aos usuários; 

146. Construir 9 Postos de Fiscalização (PF), sendo 6 vinculados aos núcleos e 3 nas 

seguintes Áreas Estratégicas: AEI 2, AEI 7 e AEE 2 e uma edificação para a Central de 

Prevenção e Combate à Incêndios do Estado do Rio de Janeiro; 

147. Construir 8 Unidades de Informação (UInf) com sanitários e placa indicativa, uma em 

cada área estratégica, quais sejam: AEI 1, AEI 2, AEI 3, AEI 4, AEI 5, AEI 7, AEE 2 e 

AEE 3; 

148. Construir 4 áreas de campings (núcleos Três Picos, Macaé de Cima, Vale da Revolta e 

Jequitibá), com estacionamento, instalações sanitárias e lanchonete com refeitório;  

149. Construir abrigos ao longo de trilhas de maior comprimento com o objetivo de atrair 

visitantes com este perfil para realização de travessias, especialmente na trilha do Faraó;  

150. Construir pórticos nas entradas de cada núcleo com guarita, cancela e estrutura para 

cobrança de ingressos (bilheteria); 

151. Construir 10 guaritas de vigilância patrimonial para proteção dos bens materiais alocados 

nas instalações do próprio núcleo e anexos (postos de fiscalização, campings, 

alojamentos) e nos postos de fiscalização do Caledônia, Jacarandá e Guapiaçu. A 

alocação dessas encontra-se no Quadro 5-5, apresentado anteriormente; 
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152. Implantar projeto de sinalização da UC, com base no levantamento preliminar para a 

sinalização dos atrativos realizado pela Coordenação de Uso Público do Parque, 

considerando três tipologias de placas: 

a. Placas Informativas: contem informações relativas ao atrativo em questão, 

distância em metros e/ou quilômetros, croqui de localização, etc. Estas placas 

devem ser instaladas em pontos de relevante interesse paisagístico, histórico, 

cultural, ecológico, geológico, hidrográfico e geográfico; 

b. Placas indicativas (setas): devem ser instaladas ao longo das trilhas nos pontos em 

que possam trazer dúvidas ao caminhante, a fim de indicar a direção, 

especialmente em bifurcações. Sugere-se também, que sejam informadas 

distâncias em metros e/ou quilômetros e croqui de localização quanto ao 

caminhante na trilha; e 

c. Placas interpretativas: devem ser instaladas em pontos específicos, que permitam 

a abordagem de temáticas educativas relacionadas aos recursos existentes no 

atrativo em questão. 

153. Instalar equipamentos de monitoramento (pluviômetro e psicômetro) em cada núcleo e 2 

estações meteorológicas em pontos estratégicos da Unidade; 
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LEGENDA: Posto de Fiscalização (PF), Unidade de Informação (UInf), Vigilância Patrimonial (Vig. Pat.), AEI 1 – Área Estratégica 
Interna Cachoeira Sete Quedas e Furna da Onça, AEI 2 - Área Estratégica Interna Caledônia, AEI 3 - Área Estratégica 
Interna Pedra do Faraó, AEI 4 - Área Estratégica Interna Valério, AEI 5 - Área Estratégica Interna Antigo Leito Ferroviário, 
AEI 7 - Área Estratégica Interna Jacarandá, AEE 2 - Área Estratégica Externa Guapiaçu e AEE 3 - Área Estratégica 
Externa Canoas. 

Figura 5-11: Esquematização proposta das principais estruturas da UC por núcleo 

154. Dotar a Unidade de equipamentos e material necessários para que seus objetivos sejam 

atendidos, conforme listado no Anexo a. 

5.6.6.3 - Programa de Regularização Fundiária 

Esse programa é operacionalizado pelo Núcleo de Regularização Fundiária (NUREF) da 

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA, criado no ano de 2008, para 

atuar nos processos de desapropriação oriundos das Unidades de Proteção Integral do 

Estado. Nesses casos, a necessidade urgente de se conter o processo de degradação 

ambiental se impõe como interesse maior da coletividade em detrimento de propriedades 

privadas que se inserem em regiões estratégicas para conservação, assim definidas pelo 

poder público, com amparo na Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2.000, Art. 11, § 1º. 

155. O programa de regularização fundiária do PETP tem como meta a regularização de 5% 

da área total do Parque para o Estado por ano, através dos instrumentos e princípios 

jurídicos estabelecidos nos diplomas legais. Essa meta terá como critérios de prioridade 

as áreas necessárias à construção de núcleos administrativos, postos de fiscalização e 

propriedades localizadas nas áreas estratégicas internas do Parque. Atualmente 

encontra-se em trâmite na Procuradoria Geral do Estado (PGE) a regularização de um 

total de 2.154,83 ha, sendo 1.681,4 ha no município de Silva Jardim e 473,43 ha em 

Teresópolis. 
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5.6.6.4 - Programa de Cooperação Institucional 

Objetivo: assegurar a efetividade das ações de gestão propostas nos programas deste Plano 

de Manejo, por meio da articulação com parceiros públicos e privados. 

Atividades: 

156. Buscar o alinhamento com os comitês de bacias já formados, que atuam nas regiões 

hidrográficas em que o Parque está inserido, em sintonia com a Lei Federal 9.433, de 08 

de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

157. Firmar convênio com instituições que possam dar apoio às atividades turísticas como 

Associação Brasileira de Guias de Turismo – ABGTUR; 

158. Firmar convênio para melhor estruturação e aplicação dos cursos de capacitação 

relacionados ao Plano Setorial de Integração com a Região da UC; 

159. Firmar convênio com a iniciativa privada, ONGs e/ou cooperativas locais que possam 

administrar serviços relacionados ao uso público nas áreas de atuação dos núcleos, 

como visitação, ecoturismo, educação e alternativas de desenvolvimento; 

160. Fortalecer parcerias consolidadas com o Parque, como Espaço Compartilharte, Tereviva, 

IBELGA e REGUA, dentre outros, visando à ampliação das ações regionais ou 

conjuntas; 

161. Buscar apoio junto aos municípios abrangidos pelo Parque, cujas prefeituras serão 

contempladas com ICMS Verde, com a disponibilização de:  

- funcionários para integrar a equipe administrativa da UC;  

- áreas ou logradouros a título de utilidade pública, para construção de Unidades de 

informação e instalações de equipamentos educativos. 

162. Estudar a viabilidade de trazer o posto do Batalhão de Polícia Florestal e de Meio 

Ambiente para as proximidades da sede administrativa com a finalidade de otimizar as 

operações de fiscalização. 

5.6.6.5 - Programa de Sustentabilidade da UC 

Objetivo: consolidar a gestão da Unidade através de dispositivos de captação de recursos, 

pela oferta de produtos promocionais e serviços ambientais, de acordo com Art. 33 da Lei 

Federal 9.985, de 18 de julho de 2000 e Decreto Estadual nº 39.172, de 25 de abril de 2006. 
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Atividades: 

163. Identificar áreas de uso público consolidado e/ou com potencial ecoturístico, que possam 

vir a ser objeto de concessão de uso, em parceria com a iniciativa privada, tanto para 

viabilizar os investimentos necessários à implementação dos equipamentos receptivos, 

bem como viabilizar recursos humanos para condução em trilhas e controle dos acessos. 

O concessionário será responsável pela implantação dos equipamentos permitidos de 

apoio aos visitantes, bem com a manutenção, conservação e controle das respectivas 

áreas; 

Estas áreas referem-se particularmente aos Centros de Visitantes e aos atrativos no 

interior do Parque (trilhas, cachoeiras, mirantes, etc.), que devem ser equipados e 

mantidos, oferecendo condições de conforto e segurança para a visitação e 

permanência. As áreas terão equipamentos do tipo portaria, estacionamento, 

restaurantes e bares, campings, pequeno comércio temático, central de guias e 

condutores turísticos, locação de equipamentos, sanitários, abrigos e refúgios, que 

podem ser viabilizados por meio dos mecanismos aqui referidos; 

Para viabilizar o investimento nos atrativos, sugere-se a adoção de um sistema de 

cobrança de ingressos para acesso a áreas destinadas ao uso público. São sugeridos 

três mecanismos de administração da cobrança pelos serviços ambientais, por 

terceirização dos serviços (Figura 5-12) 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL – O atrativo é administrado localmente por pessoa física, 

instituição privada ou cooperativas locais, subordinados à Coordenação de Uso Público e 

Educação Ambiental do Parque. O ingresso adquirido é válido para visitação somente do 

atrativo local; 

2. ADMINISTRAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO – Todos os atrativos existentes 

na área de atuação de um determinado núcleo serão administrados por uma instituição 

privada ou cooperativas locais que estarão subordinadas a Coordenação de Uso Público e 

Educação Ambiental do Parque. O ingresso poderá ser adquirido em qualquer um dos 

atrativos ou no núcleo e terá validade para toda área de atuação do respectivo núcleo; e 

3. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – Todos os atrativos do Parque serão administrados por uma 

única empresa contratada que estará subordinada a Coordenação de Uso Público e 

Educação Ambiental do Parque. O ingresso poderá ser adquirido em qualquer um dos 

atrativos ou nos núcleos e terá validade para toda área da Unidade. 
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Figura 5-12: Mecanismos propostos para a administração da cobrança de ingressos. 

As instituições escolhidas para administrar esses serviços estarão subordinadas à 

Coordenação de Uso Público e Educação Ambiental, a qual estabelecerá normas e critérios 

para cada caso, com relação à localização, o tipo e a dimensão dos equipamentos receptivos 

(recepção, restaurantes e bares, hotéis ou pousadas, campings, pequeno comércio temático, 

estacionamento, central de guias e condutores turísticos, locação e equipamentos, sanitários, 

abrigos e refúgios, etc.) bem com os limites de capacidade de cada uma das áreas de uso 

público; 

164. Estudar a viabilidade econômica, considerando os valores de mercado em função das 

perspectivas de fluxos turísticos e do perfil dos consumidores a fim de definir os valores 

das taxas de usos, as contrapartidas de investimentos e os prazos de concessão de 

cada área, em função das suas características, uma vez que os diversos acessos ao 

Parque, nos diferentes municípios, apresentam situações bastante diferenciadas no que 

se refere ao valor e à expectativa mercadológica; 

165. Priorizar pessoas que tiveram terras desapropriadas para o parque, para proposição de 

parcerias e terceirização dos serviços de cobrança pelos atrativos locais; 

BILHETERIA 
(Administração da cobrança 

LOCAL NÚCLEO   CENTRAL 

 
 

VALIDADE DO BILHETE 
Bilhete válido para o atrativo 

local 
 

ADMINISTRAÇÃO DA 
BILHETERIA 

Cooperativas ou pessoa física 

VALIDADE DO BILHETE 
Bilhete válido para todos atrativos 
da área de atuação do núcleo 

 
ADMINISTRAÇÃO DA 

BILHETERIA 
O Parque contrata uma instituição 
concessionária para administrar o 
uso público na área de atuação 

do núcleo. 

 
VALIDADE DO BILHETE 
Bilhete válido para todos os 

atrativos do Parque 
 

ADMINISTRAÇÃO DA 
BILHETERIA 

O Parque contrata uma única 
empresa para controlar o 

serviço. 
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166. Instalação de lanchonetes e lojas de suvenires para venda de produtos promocionais 

(camisetas, bonés, chaveiros, etc.) nos centros de visitantes e acampamentos, através 

de sistema de concessão com acordo contratual para as populações residentes na Zona 

de Amortecimento do Parque; 

167. Cobrar pelo uso da imagem do parque para exibição de vídeos e fotografias; 

168. Cobrar a contribuição financeira de órgãos e empresas públicas ou privadas, 

beneficiárias da proteção proporcionada pelo Parque, prevista pelos Arts. 47 e 48 da Lei 

Federal 9.985, de 18 de julho de 2000; e 

169. Cobrar a compensação ambiental vinculada ao licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, de 

acordo com o Art. 36 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000. 

5.7 - CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO 

Finalizando o módulo de planejamento deste documento é apresentado, a seguir, a previsão 

de execução para todas as etapas de implementação do plano de manejo, assim como o 

custo. Para tanto foram organizadas sob forma de tabelas os cronogramas físico (Quadro 5-

6) e financeiro (Anexo c) deste plano. 
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Quadro 5-6 – Cronograma físico 

Ano 1 Ano Ano Ano Ano 
(trimestre) 2 3 4 5 Atividades 

1 2 3 4         
  Plano Setorial de Conhecimento 
  Programa de Pesquisa 

1. Elaborar plano de ação para as atividades referentes à pesquisa e estudos.                 

2. Implantar Sistema de Informação Geográfica na UC.                 

3. Criar banco de dados contendo pesquisas já consolidadas e em andamento.                 

4. 
Promover reuniões entre pesquisadores e comunidades da região para o nivelamento de 
conhecimento sobre pesquisas desenvolvidas no Parque.                 

6. Incentivar a realização de pesquisas aplicadas e temáticas específicas.                 

  Programa de Monitoramento 

7. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao monitoramento ambiental.                 

8.1. Monitorar a qualidade do ar na vertente sul do Parque.                 

8.2.  Monitorar os estoques naturais do palmito-juçara (Euterpe edulis) na área da Pedra do Faraó.                 

8.3.  Monitorar as áreas de maior frequência de mortandade de animais por atropelamento.                 

8.4.  Monitorar o estado de conservação das trilhas e estradas do PETP.                 

8.5.  Conter processos erosivos de trilhas e estradas e fazer isolamento das áreas.                 

8.7. Detectar as áreas com maiores riscos e ameaças para a biodiversidade.                 

8.8. Monitorar a efetividade dos corredores biológicos existentes na ZA.                 

8.9. Montar estação meteorológica mínima.                 

8.10.  Monitorar a sucessão natural ou induzida nas zonas de recuperação.                 

8.11. Monitorar as populações e comunidades de maior interesse para a conservação.                 

8.12. Monitorar o lençol freático em áreas que sofreram intervenção e estabelecer pontos de amostragem.                 

8.13. Avaliar áreas impactadas pela agricultura dentro do Parque.                 
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Ano 1 Ano Ano Ano Ano 
(trimestre) 2 3 4 5 Atividades 

1 2 3 4         
  Plano Setorial de Uso Público 
9. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao uso público.                 

  Programa de Visitação e Turismo Sustentável 

10. Elaborar programa de comunicação.                 

12. Criar material informativo (site próprio, vídeo demonstrativo e material impresso).                 

13. Realizar estudo de capacidade de carga dos atrativos.                 

14. Controlar a entrada de visitantes no Parque através de registros estatísticos.                 

15. Monitorar e prevenir acidentes com visitantes.                 

16. 
Elaborar Plano de Manutenção dos atrativos (trilhas, mirantes, cachoeiras, rios e monumentos 
histórico-culturais).                 

  Programa de Interpretação Ambiental 

17. Levantar as trilhas da unidade e indicar o tipo de uso: público ou da fiscalização.                 

18. Elaborar roteiro interpretativo de trilhas.                 

19. Conhecer os atrativos das trilhas, instalar placas e equipamentos educativos.                 

20. Planejar roteiros de visitação orientada por guias.                 

24. Construir alternativa de acesso para visitantes com necessidades especiais na Trilha do Jequitibá.                 

  Programa de Recreação / Contemplação 

25. 
Estabelecer roteiros de visitação específicos para públicos diferenciados (idosos, crianças, esportistas, 
etc.).                 

27. Realizar levantamento de locais propícios para instalação de estruturas de apoio.                 

  Programa de Ecoturismo/ Montanhismo 

29. Divulgar os atrativos de montanha do PETP através de banners ilustrativos.                 

31. 
Construir um sistema de divulgação das vias de escalada e incentivar a prática de montanhismo nas 
trilhas existentes na área estratégica Três Picos (AEI-6). 

                

  Programa de Educação Ambiental para Atividades da UC 

33. Implantar a política estadual de Educação Ambiental na Unidade.                 
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37. Desenvolver projetos voltados para o tema das práticas religiosas responsáveis.                 

38. Implementar um programa de avaliação continuada dos projetos de educação ambiental.                 

39. Promover programa de voluntariado.                 

  Programa de Áreas Dedicadas a Atividades Religiosas 

40. Realizar o cadastramento de todas as áreas naturais usadas para fins religiosos.                 

41. Realizar o estudo de capacidade de suporte de áreas sensíveis usadas para atividades religiosas.                 

42. Estabelecer normas para disciplinar o uso das respectivas áreas.                 

43.  Desenvolver projeto estrutural para a área de uso tradicional na rodovia RJ-116.                 

  Plano Setorial de Integração com a Região da UC 
  Programa de Relações Públicas 

44. 
Incentivar e promover a gestão participativa dos integrantes do Conselho Consultivo do PETP, visando 
maior representatividade na região.                 

45. Promover a troca de informações entre a administração do Parque e a sociedade civil organizada.                 

46. Planejar estratégia de comunicação para dar visibilidade ao órgão gestor do Parque.                 

47. Aprofundar o conhecimento sobre as comunidades do entorno do Parque.                 

48. Promover ações locais através do relacionamento institucional dos núcleos da UC com a comunidade.                 

49. Trabalhar a importância do Parque na mídia local e regional.                 

50. Integrar a ZA ao Programa de Relações Públicas.                 

  Programa de Incentivo as Alternativas de Desenvolvimento 

51. Incentivar a diversificação de alternativas sustentáveis de desenvolvimento econômico na ZA.                 

53. 
Promover oficinas para população inserida na ZA voltadas para atividades econômicas sustentáveis, 
aproveitando também as iniciativas locais já existentes.                 

56. Promover cursos e atividades voltadas ao Montanhismo em parceria com a FEMERJ.                 

57. Promover curso de capacitação para condutores de trilhas.                 
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1 2 3 4         
  Programa de Educação Ambiental Voltado para o Entorno da UC 

58. 
Articular com as secretarias de educação dos municípios do entorno a inserção da temática ambiental 
nos currículos escolares.                 

60. Criar calendário ambiental de eventos técnicos e comemorativos.                 

62. Promover o treinamento de professores para educação ambiental.                 

63. 
Promover campanhas de conscientização ambiental com temas específicos (preservação, oferta de 
serviços ambientais pela UC, prevenção de incêndios e crimes ambientais).                 

65. Trabalhar a imagem da onça junto a comunidade (planejamento).                 

65. Trabalhar a imagem da onça junto a comunidade (execução).                 

67. Criar catálogos de fauna e flora existentes no Parque e banners ilustrativos.                 

  Plano Setorial de Manejo dos Recursos Naturais 
68. Elaborar plano de ação para as atividades referentes ao manejo dos recursos naturais.                 

  Programa de Manejo de Fauna 

69. 
Incentivar projetos de levantamento detalhado de fauna (espécies endêmicas, ameaçadas e 
bioindicadoras).                 

71. Desenvolver estudos e protocolos para reintrodução, translocação e soltura de espécies na UC.                 

72. 
Desenvolver estudos para subsidiarem ações de erradicação e controle de espécies animais exóticas 
e cursos de manejo dessas para os técnicos do Parque.                 

75. 
Realizar campanhas com a comunidade, de como proceder em casos de acidentes com animais 
peçonhentos e em casos de necessidade de salvamento da fauna.                 

  Programa de Manejo de Flora 

76. 
Incentivar projetos de levantamento detalhado de flora (espécies endêmicas e ameaçadas e estudo 
fitossociológico).                 

77. 
Realizar coleta rotineira de material botânico através de excursões periódicas, inclusive em locais de 
maiores altitudes do PETP.                 

79. 
Desenvolver estudos para subsidiarem ações de controle de espécies exóticas e cursos de manejo 
dessas para os técnicos do Parque.                 

81. Instalar parcelas permanentes para acompanhar a sucessão vegetal e monitorar a cobertura florestal.                 
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1 2 3 4         
82. Implantar sistema de demarcação de matrizes mediante autorização do órgão gestor.                 

83. Desenvolver modelos de recuperação de áreas específicos para cada situação de degradação da UC.                 

  Programa de Manejo de Bacias Hidrográficas 

86. 
Estabelecer programa de conservação prioritário das principais microbacias responsáveis pelo 
abastecimento público de água.                 

87. 
Estabelecer projeto de conscientização da população com abordagem principal na conservação das 
microbacias do PETP.                 

88. Recuperar e restaurar microbacias degradadas e preservar aquelas que estão bem conservadas.                 

89. 
Monitorar periodicamente as microbacias a fim de controlar quantidades e qualidade da água, 
especialmente aquelas localizadas em áreas de uso extensivo.                 

90. 
Realizar a prevenção e o controle de voçorocas e carreamento de sedimentos nos rios e disciplinar as 
águas pluviais das estradas.                 

92. Disciplinar as captações de água nos limites da UC.                 

  Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

93. 
Identificar o grau de perturbação das áreas indicadas no zoneamento, definir métodos de recuperação 
a serem aplicados e identificar outras possíveis áreas a serem recuperadas.                 

97. Implantar viveiro florestal temporário.                 

98. 
Criar projetos, a serem previamente aprovados pelo órgão ambiental responsável, para coleta de 
sementes no PETP.                 

99. 
Estabelecer e regulamentar parcerias para a elaboração e implantação de projetos de recuperação 
ambiental.                 

  Plano Setorial de Proteção Ambiental 
100. Elaborar plano de ação para as atividades referentes à proteção ambiental.                 

  Programa de Fiscalização 

102. Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências de crimes ambientais.                 

107. Criar disque-denúncia para a UC e/ ou mecanismo semelhante.                 

109. Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de crimes ambientais.                 
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1 2 3 4         
  Programa de Prevenção e Combate a Incêndios 

113. Implementar o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios.                 

  Programa de Vigilância Patrimonial 

115. 
Garantir a proteção efetiva do patrimônio através de Plano de Vigilância em áreas que possuam 
infraestruturas e bens materiais do Estado. 

                

  Plano Setorial de Operacionalização 
  Programa de Administração e Manutenção 

117. 
Elaborar o regimento interno do Parque e disponibilizá-lo nos centros de visitantes e UInfs para os 
usuários da Unidade. 

                

120. Desenvolver cursos de capacitação sobre temas diversos para os funcionários.                 

122. 
Articular com outras Unidades de Conservação do entorno a formação de mosaico para gestão 
integrada dessas áreas.                 

126. 
Realizar o controle das instalações que dão suporte ao funcionamento do Parque através de 
atividades de manutenção.                 

127. Definir os limites do subsolo e espaço aéreo da Unidade.                 

128. Organizar a estrutura administrativa da Unidade conforme proposto neste programa.                 

129. Incorporar as áreas estratégicas definidas nesse plano de manejo às diretrizes de gestão da Unidade.                 

133. Contratar pessoal de acordo com quadro funcional proposto neste programa.                 

  Programa de Infraestrutura e Equipamentos 

134. Construir núcleo Vale da Revolta.                 

134. Construir núcleo Silva Jardim.                 

134. Reformar e adaptar as construções do núcleo Três Picos.                 

134. Reformar e adaptar as construções do núcleo Macaé de Cima.                 

134. Reformar e adaptar as construções do núcleo Jequitibá.                 

134. Reformar e adaptar as construções do núcleo Paraíso.                 

135. 
Implantar os centros de visitantes nos núcleos Vale da Revolta, Paraíso e Jequitibá de acordo com 
modelo proposto em projeto específico (módulo 6).                 
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1 2 3 4         

135. 
Implantar o centro de visitantes no núcleo Três Picos acordo com modelo proposto em projeto 
específico (módulo 6).                 

136. Instalar sala de recepção ao visitante com computador e material informativo no núcleo Silva Jardim.                 

136. 
Instalar sala de recepção ao visitante com computador e material informativo no núcleo Macaé de 
Cima.                 

137. 
Construir UInfs nas seguintes áreas estratégicas: AEI 1, AEI 2, AEI 3, AEI 4, AEI 5, AEI 7, AEE 2 e 
AEE 3, com sanitário públicos, placas indicativas e estacionamento.                 

138. 
Construir alojamentos para pesquisadores nos núcleos Jequitibá, Vale da Revolta, Paraíso e Três 
Picos.                 

139. Construir/reformar uma residência funcional para o administrador do Parque.                 

141. Implantar as seguintes estruturas especiais de apoio a visitantes: 

  - estacionamento para veículos nos núcleos Paraíso, Vale da Revolta e Jequitibá ;                 

  - estacionamento para veículos no núcleo Três Picos;                 

  - estacionamento para veículos nos núcleos Silva Jardim e Macaé de Cima;                  

  
- estacionamento no acesso a trilha do Mirante e no início da estrada de acesso ao núcleo Jequitibá 
(para ônibus e micro-ônibus, inclusive); 

                

  - lanchonetes nos núcleos Vale da Revolta, Paraíso, Jequitibá e Três Picos;                 

  
- bancos, mesas e brinquedos infantis originais na parte externa dos núcleos Vale da Revolta, 
Paraíso, Jequitibá e Três Picos.                 

143. Implantar plano de gerenciamento de resíduos sólidos no Parque.                 

144. Implantar sistema de biodigestor para a produção de gás de cozinha.                 

145. Dar continuidade ao calçamento da estrada de acesso à sede principal do Parque.                 

145. Revitalizar os acessos dos núcleos Vale da Revolta, Paraíso e Três Picos.                 

145. Revitalizar os acessos dos núcleos Silva Jardim e Macaé de Cima.                 

146. Construir 3 (três) Postos de Fiscalização nos núcleos Jequitibá, Vale da Revolta e  Paraíso.                 

146. Construir 3 (três) Postos de Fiscalização nos núcleos Três Picos, Macaé de Cima e Silva Jardim.                 
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1 2 3 4         
146. Construir 3 (três) Postos de Fiscalização nas áreas estratégicas AEI 2, AEI 7 e AEE 2.                 

146. 
Construir 1 (uma) área de camping com estacionamento, instalações sanitárias e lanchonete com 
refeitório no núcleo Vale da Revolta e adaptar a do núcleo Três Picos.                 

148. 
Construir 2 (duas) áreas de campings com estacionamento, instalações sanitárias e lanchonete com 
refeitório nos núcleos Jequitibá e Macaé de Cima.                 

149. Construir abrigos ao longo de trilhas de maior comprimento, especialmente na trilha do Faraó.                 

150. 
Construir pórticos nas entradas dos núcleos Jequitibá e Vale da Revolta com guarita, cancela e 
estrutura para cobrança de ingressos (bilheteria).                 

150. Construir pórticos nas entradas dos núcleos Três Picos e Paraíso.                 

150. Construir pórticos nas entradas dos núcleos Macaé de Cima e Silva Jardim.                 

151. 
Construir 6 (seis) guaritas de vigilância patrimonial para proteção dos bens materiais alocados nos 
núcleos Jequitibá, Vale da Revolta e Paraíso.                 

151. 
Construir 2 (duas) guaritas de vigilância patrimonial para proteção dos bens materiais alocados no 
núcleo Três Picos. 

                

151. 
Construir 2 (duas) guaritas de vigilância patrimonial para proteção dos bens materiais alocados nos 
núcleos Macaé de Cima e Silva Jardim.                 

152. Implantar projeto de sinalização da UC.                 

153. 
Instalar equipamentos de monitoramento (pluviômetro e psicômetro) em cada núcleo e 2 estações 
meteorológicas em pontos estratégicos da Unidade.                 

154. 
Dotar a Unidade de equipamentos e material necessários de acordo com o que foi proposto neste 
programa.                 

  Programa de Regularização Fundiária 

155. 
Dar apoio ao órgão gestor no cumprimento da meta de regularização fundiária de 5% da área total do 
Parque para o Estado por ano.                 

  Programa de Cooperação Institucional 

156. 
Buscar o alinhamento com os comitês de bacias já formados, que atuam nas regiões hidrográficas em 
que o Parque está inserido.                 

157. Firmar convênio com instituições que possam dar apoio às atividades turísticas.                 
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158. 
Firmar convênio para melhor estruturação e aplicação dos cursos de capacitação relacionados ao 
Plano Setorial de Integração com a Região da UC.                 

159. 
Firmar convênio com instituições que possam administrar serviços relacionados ao uso público nas 
áreas de atuação dos núcleos.                 

160. 
Fortalecer parcerias consolidadas com o Parque, como Espaço Compartilharte, Tereviva, IBELGA e 
REGUA, dentre outros.                 

161. 
Buscar apoio junto aos municípios com a disponibilização de funcionários para administração do 
Parque e logradouros públicos para edificações.                 

162. 
Estudar a viabilidade de trazer o posto do Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente para as 
proximidades da sede administrativa.                 

  Programa de Sustentabilidade da UC 

163. 
Identificar áreas de uso público que possam vir a ser objeto de concessão de uso através de parceiros 
das iniciativas privadas/instituições.                 

163. 
Implantar o sistema de concessões de uso público através da celebração de convênios com os 
parceiros pré-definidos.                 

164. 
Definir os valores das taxas de usos, as contrapartidas de investimentos e os prazos de concessão de 
cada área de uso público.                 

166. 
Implantar sistema de concessão com acordo contratual para as populações residentes na ZA do 
Parque para gerência de lanchonetes e lojas de suvenires.                 

167. Cobrar pelo uso da imagem do parque para exibição de vídeos e fotografias.                 

168. 
Cobrar a contribuição financeira de empreendimentos beneficiários da proteção proporcionada pelo 
Parque, prevista no SNUC.                 

169. 
Cobrar a compensação ambiental vinculada ao Licenciamento de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, de acordo com o SNUC.                 
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MÓDULO 6 - Projeto Específico 

DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS COM CENTRO 
DE VISITANTES NO PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS (PETP) 

6.1 - OBJETIVO 

Considerando a necessidade de implementação de infraestruturas destinadas à visitação 

pública no Parque Estadual dos Três Picos/RJ, o documento a seguir dispõe de diretrizes 

para elaboração de estudos/projetos, destinados ao uso público, que subsidiarão o 

funcionamento do núcleo Jequitibá, em especial de seu Centro de Visitantes1, que servirá de 

modelo para os outros núcleos que contêm centros de visitantes em sua estrutura a serem 

implementados, que são: núcleo Paraíso, núcleo Vale da Revolta e núcleo Três Picos. Sendo 

assim, o objetivo principal deste documento é: 

FORNECER SUBSÍDIOS TÉCNICOS E CONCEITUAIS À IMPLEMENTAÇÃO DOS 

CENTROS DE VISITANTES, A SEREM DESTINADOS A VISITAÇÃO PÚBLICA NA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PETP. 

6.2 - INTRODUÇÃO 

O Centro de Visitantes é uma infraestrutura de apoio à visitação pública cujos principais 

objetivos são informar, orientar, interpretar, facilitar e motivar a visitação à uma região, pólo 

(eco)turístico ou área protegida, por turistas, ecoturistas, excursionistas, etc.  

Para que seja implementado o Centro de Visitantes é preciso que se elabore um 

planejamento, isto implica na necessidade de elaboração de estudos prévios/projetos 

específicos, como os relacionados à área de arquitetura, marketing, comunicação visual 

(sinalização), paisagismo, interiores (mobiliário), entre outros necessários ao suporte para 

uma visitação direcionada. A finalidade do planejamento voltado ao uso público em áreas 

protegidas consiste em planejar e ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se 

em determinar a construção de equipamento e facilidades de forma adequada, evitando-se 

dessa forma, efeitos negativos nos recursos naturais. 

                                                

1 Os Centros de Visitantes enriquecem a experiência dos fluxos de visitantes que são induzidos pelos atrativos e atividades 
disponíveis, com base nos recursos naturais (flora, fauna), cênicos e culturais regionais. Um Centro de Visitantes serve também 
para disponibilizar informações institucionais de organizações acadêmicas, governamentais, não-governamentais e da iniciativa 
privada, envolvidas com a visitação na área em questão. 
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Considerando esta premissa, o conteúdo disponibilizado neste documento procurou se 

embasar no que diz respeito a regras e recomendações quanto ao uso público em Unidades 

de Conservação. Sendo assim, utilizamos como suporte os seguintes instrumentos referenciais: 

• Dados de campo, por meio de discussões internas junto à equipe técnica do PETP e o seu 

Administrador; 

• Referências bibliográficas/diretrizes voltadas à temática “Uso Público”, especialmente 

sobre Centro de Visitantes em UCs; 

• Consulta ao Plano de Manejo do PETP, especialmente no que diz respeito ao seu 
zoneamento para fins de Uso Público.  

Procuramos ordenar este documento a partir de três tópicos conceituais, dispostos conforme 

organograma abaixo: 

 

01 
CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÕÕEESS  

(Dados de Campo) 

        03 
PPLLAANNOO  DDEE  
MMAANNEEJJOO  

         02 
DDIIRREETTRRIIZZEESS  GGEERRAAIISS    

EEMM  UUCCss  
(Referências Bibliográficas) 

DIRETRIZES A 
IMPLANTAÇÃO DO 

CENTRO DE VISITANTES  
(PETP) 

 

Figura 6-1: Diagrama mostrando a estrutura conceitual pensada para este relatório,  
que resultaram em Diretrizes para a Implantação do Centro de Visitantes PETP.  

Montagem: Alessandro Rifan, Nov/2007. 

As “caracterizações” (Item 6.3) foram elaboradas com base em dados coletados em campo, 

objetivando primeiramente a análise conceitual da edificação física construída e disponível a 

implementação do Centro de Visitantes; sua inter-relação espacial com o ambiente de 

entorno; e a descrição das atividades voltadas ao Uso Público desenvolvidas no PETP2, que 

                                                

2 Vale ressaltar que as atividades educativas hoje ministradas pelos guardiões necessitam ser estruturadas, de acordo com as 
atividades propostas nos planos setoriais deste plano, que abordam o entendimento quanto aos perfis do público visitante, 
recomendações para recepção, roteiros a serem seguidos (Trilhas interpretativas ou auto-guiadas), bem como maiores 
condições de infraestrutura materiais e humanas.  
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se utilizarão do espaço a ser implementado. Já o item – “Diretrizes gerais em UCs”, visa 

fornecer subsídios ao planejamento físico/conceitual para o uso do Centro de Visitantes, 

conforme recomendações feitas por órgãos competentes e/ou suas repartições afins. O Item 

6.5 “Recomendações - Plano de Manejo”, orienta por meio de seu zoneamento, a utilização 

de áreas destinadas à visitação no perímetro da Unidade de Conservação e em especial junto 

ao Centro de Visitantes. 

 “Diretrizes a implantação do Centro de Visitantes”, objeto principal deste relatório, se 

dirige ao fornecimento de subsídios técnicos e conceituais aos profissionais/consultores, que 

serão contratados para a elaboração de estudos prévios/projetos específicos, voltados à 

implementação do Centro de Visitantes.  

6.3 - CARACTERIZAÇÃO 

6.3.1 - Espaço físico destinado ao centro de visitantes 

A infraestrutura atualmente disponibilizada para a implementação do Centro de Visitantes, que 

teve o seu término de construção em meados de 2007, não considerou em sua concepção 

arquitetônica como premissa a inter-relação com o entorno imediato e seus respectivos 

atrativos, sejam eles naturais e/ou culturais. Equivocadamente, foi inserido de maneira isolada 

e pontual no espaço, desconsiderando todo um entorno e variadas possibilidades de interação 

com o meio e, conseqüentemente, com a Unidade de Conservação, motivo principal de 

sua construção. 

  

Fonte: Alessandro Rifan, nov/2007. 

Figura 2 e Figura 3: Edificação construída para a Implantação do Centro de Visitantes. Núcleo Jequitibá. 
Observa-se uma volumetria excessiva, que “disputa” com o meio externo e não favorece a interação.  
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O conceito de construção não tomou partido de um desenho arquitetônico singular, nem 

tampouco do uso de materiais locais na criação do principal núcleo voltado à visitação 

turística no Parque Estadual dos Três Picos – o Centro de Visitantes do núcleo Jequitibá. 

O principal objetivo de um Centro de visitação é propiciar a aproximação dos visitantes com a 

natureza, permitindo que estes interiorizem o significado das áreas protegidas, sua 

importância em termos de preservação, manejo e aproveitamento indireto dos recursos 

naturais e culturais, motivo pelo qual já na conceituação da infraestrutura deveria haver uma 

ligação com o universo natural e/ou cultural/histórico. 

   
Fonte: Alessandro Rifan, Nov/2007. 

Figura 6-4 e Figura 6-5: No entorno do núcleo se encontra uma exuberante vegetação (flora e fauna 
diversificada) com inúmeros Jequitibás, elementos que se tornaram simbólicos, propiciando uma 

identidade para o lugar. Observa-se ao centro da foto (03) o dossel do principal atrativo próximo ao núcleo 
– O jequitibá de aproximadamente 1.000 anos. Elemento a ser considerado como temática na comunicação 

visual do Centro de Visitantes.  

Se considerarmos a base arquitetônica como uma manifestação cultural de um lugar, neste 

caso então, a escala, os materiais, as técnicas empregadas e a própria forma deveria 

constituir como uma mensagem devendo conter um significado para o observador, no caso o 

visitante. O aspecto atraente do equipamento turístico3 deveria ter sido considerado desde a 

construção da edificação, por meio da técnica construtiva apropriada, constituindo-se como 

                                                

3 Os condicionantes físicos de uma região, sua herança cultural, seus recursos humanos, técnicos e econômicos, constituem as 
razões determinantes para a forma arquitetônica de um Centro de Visitantes. 
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uma base de qualidade de serviço e ajudando na valorização dos recursos expressivos, 

especialmente os naturais.  

Outro aspecto observado é a deficiência no tratamento paisagístico. A interpretação entre a 

paisagem e a construção é um componente onde se pode apreciar a qualidade de um projeto. 

Sendo a visitação uma atividade basicamente contemplativa, os elementos que aumentam o 

desfrute do olhar merecem atenção especial. 

  
Fonte: Alessandro Rifan, Nov/2007. 

Figura 6-6 e Figura 6-7: Necessidade de tratamento paisagístico no entorno da edificação. Nota-se na foto a 
direita algumas iniciativas paisagísticas (Conjunto de Bromélias), realizadas pelos próprios funcionários do 
PETP. O paisagismo poderá ser um elemento importante na aproximação do núcleo com a floresta. Sugere-
se a utilização de espécies nativas, como palmeiras (Gerivá, Pati amargo e Palmito juçara, etc.); arbórea, 

como manacás, quaresmeiras, bem como trepadeiras nativas.  

No conceito arquitetônico não foram consideradas características como de proporcionalidade 

quanto à paisagem, materiais naturais e muito menos a questão do conforto ambiental (uso de 

esquadrias inadequadas a circulação de ar). Sua estrutura foi construída com técnicas 

convencionais, se utilizando do concreto armado e alvenarias em tijolo cerâmico, dificultando 

assim um “diálogo” com o meio que o circunda.  

No quesito dimensão, os espaços podem ser considerados amplos4 e bem distribuídos na 

planta arquitetônica, porém, alguns cômodos se mostraram pequenos e inadequados, como 

por exemplo, o posicionamento da copa. 

                                                

4 Como anteriormente não foi considerado um planejamento prévio, voltado ao estudo de demandas, identificação de atrativos, 
estatística do número de visitantes, sazonalidade e o perfil do público; determinados espaços mesmo aparentemente se 
mostrando amplos, possam vir a se tornar deficientes, já que a perspectiva futura é de que a implementação do Uso público 
deve se ampliar a partir do aumento de investimentos na Unidade e principalmente na infra-estrutura voltada ao Uso Público. 
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A seguir alguns exemplos de mobiliário e sinalizações atualmente utilizadas no núcleo 

Jequitibá. Alguns elementos como bancos e portais, foram construídos por iniciativas da 

própria administração (executados pelos guardiões), sem um estudo prévio/planejamento que 

considerasse o contexto local, modelos de layout, identidade local, etc.  

   

  
Fonte: Alessandro Rifan, Nov/2007. 

Figura 6-8, Figura 6-9, Figura 6-10 e Figura 6-11: Mobiliários e placas de Sinalizações atualmente  
existentes no entorno da Sede Administrativa – utilizadas para orientações ao acesso ao  

núcleo/ “trilha do Jequitibá” (Interpretativa).  

6.3.2 - Atividades atualmente realizadas, voltadas ao uso público 

Atividades atualmente relacionadas à visitação pública no PETP são realizadas por guardiões, 

também responsáveis por outras funções, como de manutenção das instalações 

administrativas/trilhas. A recepção dos visitantes, em sua maioria de alunos das escolas da 

rede pública/particular, é feita inicialmente por meio da apresentação de “vídeos educacionais” 

na sede administrativa e posteriormente é realizada a condução pela trilha do Jequitibá, a 

única disponível para interpretação.  
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Analisando a realidade atual do uso público no PETP, nota-se a necessidade de elaboração 

de um programa voltado à atividade de interpretação ambiental/educação na unidade, 

condizente com a nova estrutura a ser implementada, no sentido de proporcionar maior 

aparato aos visitantes. A infraestrutura a ser implementada (Centro de Visitantes) é apenas 

um instrumento de apoio. Neste sentido, há grande necessidade de paralelamente pensarmos 

na elaboração de um programa de educação/interpretação, onde tenhamos a possibilidade de 

disponibilizar aos visitantes (por meio de roteiros, novas trilhas interpretativas, instrumentos 

socioeducativos adequados, etc.), informações que sensibilizem, proporcionando o sentido de 

pertencimento e dever de conservação dos recursos naturais. 

Vale ressaltar que o anteprojeto a ser elaborado para a implementação do Centro de 

Visitantes deverá considerar a ampliação de trilhas no entorno do Centro. Existem algumas 

propostas de estruturação de novas trilhas: a) Trilha dos Bichos e/ou do Mirante” (sendo 

implementada); b) “Trilha 7 quedas”, que leva a cachoeira de mesmo nome (já identificada 

por meio de croqui) e uma terceira, que leva a pontos onde encontra-se inúmeras quedas 

d´água (a inventariar). 

Abaixo seguem algumas imagens, que mostram as atividades socioeducativas, atualmente 

realizadas no PETP: 

  
Fonte: Alessandro Rifan, Nov/2007. 

Figura 6-12 e Figura 6-13: Concentração dos visitantes/Caminho que leva à trilha do Jequitibá.  
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Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-16 e Figura 6-17: Diagrama destacando a importância do Centro de Visitantes, como infraestrutura 
destinada à sensibilização ambiental, por meio do processo que inclui uso público; atrativos 

naturais/culturais e a própria transmissão de conhecimento, que objetiva gerar a  
conscientização socioambiental.  

Toda a concepção, planejamento, implantação e construção do espaço físico de um 

empreendimento ecoturístico (e seu posterior funcionamento) deve sempre buscar ter o 

menor impacto sobre o sítio. A seguir, encontram-se algumas orientações referentes à 

implementação de Centro de Visitantes, que devem ser considerados como sugestões. 

O ESPAÇO/INFRAESTRUTURA 

Podemos considerar o Centro de Visitantes como um espaço de apoio a uma variedade de 

programas e atividades que são desenvolvidos em uma Unidade de Conservação. Pode ser 

implantado de forma sofisticada ou de maneira muito simples. Estas variações podem ocorrer 

em função da disponibilidade de recursos financeiros e/ou de pessoal com experiência nesta 

atividade.  

 

UUSSOO  
PPÚÚBBLLIICCOO    

(EEmm  UUnniiddaaddeess  ddee  
CCoonnsseerrvvaaççããoo) 

AATTRRAATTIIVVOOSS  
(Sensibilização) 

TTRRAANNSSMMIISSSSÃÃOO  DDEE  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS    
(Sensibilização Ambiental) 

CCeennttrroo  

VViissiittaanntteess  
((Infraestrutura)  



6-10 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 
  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alessandro Rifan, Nov 2007. 

Figura 6-18: Organograma esquemático mostrando a disposição dos espaços/usos do núcleo.  

Sugere-se que para o planejamento e projeto de arquitetura do núcleo (já executada a 

construção), deve-se conter, não necessariamente no mesmo prédio, no mínimo, os seguintes 

ambientes/serviços: 

 

• Área de recepção de visitantes 

 

  
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-19 e Figura 6-20: Halls de entrada (dois acessos com entradas independentes), que podem ser 
utilizadados como área para recepção dos visitantes, porém, com as devidas adequações.  

RECEPÇÃO 
DE 

VISITANTES 

BIBLIOTECA SALA TÉCNICA 

 

ALMOXARIFADO 

 

SANITÁRIO 

HALL/ 
SANITÁRIOS 

 
LOJA 

SOUVENIR 

ADMINISTRAÇÃO 

COPA 

AUDITÓRIO 

 

EXPOSIÇÃO 

 

 
QUIOSQUE 
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• Sala para administração do Centro 

 

   
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-21 e Figura 6-22: Ante-sala e sala de administração,  
dispostas para abrigar a equipe operacional. 

 

• Sala para ambulatório / primeiros socorros 

Este espaço não foi contabilizado e por isto haverá necessidade de adequá-lo à 

edificação. 

• Sala de exposições (permanente e/ou temporárias) 

Espaço significativo dentro do Centro de Visitantes, já que é o lugar onde se deve ter uma 

dimensão macro da Unidade de Conservação, através dos artifícios gráficos/visuais. Este 

estudo deve ser minucioso e contar com o aspecto criativo, já que se objetiva tornar a 

exposição do PETP mais atraente – utilização de elementos de texto, recursos gráficos, 

uso de ilustrações e uso das cores.  
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Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-23 e Figura 6-24: Espaço destinado a exposições.  

Sugere-se para a comunicação visual 

5 deste espaço, a utilização de temáticas baseadas 

nos seguintes elementos: 

Flora e Fauna do PETP – Aproveitamento da identidade criada pela comunidade do 

entorno do Jequitibá, além de explorar também outras espécies significativas da Mata 

Atlântica, considerando a variedade de frutos e flores. Sugere-se a montagem de painéis 

contendo inúmeras sementes, favorecendo a identificação e conhecimento da flora por 

parte dos visitantes. A temática – “Animais” pode ser explorada através de imagens (fotos 

e gravuras). 

   
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-25, Figura 6-26, Figura 6-27 e Figura 6-28: Elementos simbólicos do PETP: jequitibá,  
afloramentos rochosos e a onça parda.  

 

A prática do Montanhismo na região de Salinas e o próprio monumento geológico que 

deu nome ao Parque – Três Picos (Pico menor, maior e o capacete). Explorar os esportes 

de montanha, construindo na área externa uma parede com suporte de escalada que 

pudesse ser utilizadas por crianças. 

                                                

5 Vale destacar que estas temáticas não devem estar restritas à sala de exposição, mas sendo utilizadas como identidades do 
PETP e fortalecidas como marketing, principalmente em outros espaços do centro de visitantes, como por exemplo, o grande 
hall e áreas de recepção. 
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Fonte: Cláudio Borehr. 

Figura 6-29 e Figura 6-30: Elementos simbólicos, especificamente da região  
dos Três Picos (Salinas) – berço dos esportes de montanha.  

Recursos Hídricos – A utilização da água como elemento temático. Na região de 

“Cachoeiras de Macacu” (o próprio nome denuncia) os recursos hídricos são abundantes e 

neste município se concentra a maior área do Parque - aproximadamente 60%. 

Deve-se atentar para utilização dos elementos, de acordo com os seguintes detalhes abaixo: 

� Mobiliário de uma exposição - Reflete sobre os aspectos que envolvem a 

composição do mobiliário, como estilo, espaço disponível, material de produção e 

segurança. Mostra diferentes formatos, suportes e materiais para compor painéis, 

bases e vitrinas. 

� Organização visual da exposição - Mostra a maneira como organizar as peças, 

imagens e mobiliário de forma a traduzir com a maior fidelidade possível o tema que 

está sendo abordado na exposição. Trata de elementos como a coesão, harmonia, 

noção de conjunto e uso do espaço, além de aspectos como a definição ou não de um 

percurso para a exposição e iluminação. 

� Passos básicos para a montagem de uma exposição - Mostra, de forma global, 

todos os procedimentos necessários à montagem de uma exposição. 

• Sala técnica 

Espaço destinado ao funcionamento operacional, onde estarão locados os técnicos. 
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• Sala de uso múltiplo (auditório, projeção, palestras, etc) 

 

� Material para interpretação - Trata dos meios e formas para realizar a atividade 

interpretativa por meio de exposição, seja através de: painéis, dioramas, maquetes, 

mapas, fotos aéreas, fotos de plano superior, imagens de satélite, materiais científicos, 

filmes, projeção de slides, CD Rom e Homepage, palestras  e publicações. 

  
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-31: Espaço destinado ao auditório, que receberá grupos para reuniões e apresentações 
audiovisuais. Figura 6-32: Hall principal, de onde se acessa praticamente todos os cômodos da edificação. 

Sugestão: inserção de painéis temáticos com identidades sugeridas.  

• Hall principal 

• Biblioteca/sala de leitura 

• Sanitários 

   
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-33 e Figura 6-34: Sanitários, inclusive para indivíduos  
portadores de necessidades especiais.  
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• Almoxarifado / depósito; 

• Estacionamento (Sempre que possível, deve ser incentivado o uso de estacionamento de 

veículos fora da área da UC). 

Opcional: 

• Bar / lanchonete / restaurante (Sugestão: construção de quiosque multi-uso – em área 

externa, em conjunto com o projeto Paisagístico, que poderá servir como um “café” e/ou 

lanchonete); 

• Loja de artesanato e lembranças (Espaço já destinado à loja para Souvenires); 

   
 

Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-35 e Figura 6-36: Espaço destinado à loja de souvenir.  

 

• Máquinas de autoatendimento (refrigerantes, biscoitos, etc). 

• Tecnologias alternativas / material construtivo: 

Sempre que possível e adequado devem ser observados os usos de tecnologias e 

material construtivo de baixo impacto, considerando inclusive fontes alternativas de 

energia e práticas de controle de emissão de efluentes e disposição de resíduos sólidos. 
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Fonte: Roberto M.F. Mourão, 1997. 

Figura 6-37 e Figura 6-38: Exemplos de edificações construídas em áreas Protegidas, que consideraram 
uma prática construtiva sustentável e integradas ao meio ambiente. Estação Veracruz/Veracel, Porto Seguro.  

Mesmo considerando que a edificação física já se encontra construída, segue orientações de 

modo geral a respeito das técnicas/conceituações usadas nos processos de construção6 dos 

Centros de Visitantes em UCs. Neste caso, sugere-se que os elementos  arquitetônicos 

adicionais que irão compor o prédio principal (núcleo), como paisagismo, quiosques para 

alimentação, mobiliários, sinalização, etc., na medida do possível, sejam incorporados com 

base na conceituação sugerida. Considerando a estrutura disposta, acreditamos que há 

necessidade de incorporar, mesmo que se utilizando de artifícios cenográficos, a adequação 

do prédio à qualidade arquitetônica; ao paisagismo e ao design ambiental que se deseja, 

considerando as premissas de um centro de visitação voltado a área protegida. Mesmo 

havendo esta necessidade de readequação, sugere-se o cuidado de se não se optar por um 

regionalismo caricatural, onde os aspectos de uma cenografia substituem as necessidades e 

um repertório variado e excessivo de adornos. 

                                                

6
 O processo de construção - Como a experiência ecoturística pressupõe uma relação forte entre o ecoturista e o sítio, que é 
justamente escolhido por seus atributos naturais, todo o processo construtivo deve perturbar o local o menos possível. Para 
tanto, ele deve ser bem planejado de forma a já utilizar para a circulação de materiais o mesmo sistema de circulação 
desenhado para o Hotel de Selva. Os materiais devem ficar estocados em locais que posteriormente virão a ser pavimentados 
ou construídos, e devem ser trazidos em quantidades tais que possibilitem esse tipo de gerenciamento. Veículos pesados para 
escavações, aterros e nivelamentos devem ser evitados ao máximo, mas se forem considerados inevitáveis devem ter sua 
circulação e movimentos dirigidos pelo projetista de forma a seguir os futuros caminhos propostos para o Hotel de Selva, do 
mesmo modo que os materiais e equipamentos. 
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Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-39 e Figura 6-40: Falta de interação entre a edificação e o meio. Sugestão: Introdução de 
elementos arquitetônicos externos (Pergolados em madeira, painéis cenográficos, paisagismo, etc), 

favorecendo assim uma maior inter-relação com o ambiente externo.  

A linguagem arquitetônica deve valorizar e interpretar a arquitetura vernácula local naquilo que 

ela tem de mais significativo. Como é importante que o Centro de Visitantes tenha o compro-

misso de assumir o papel de centro divulgador de práticas sustentáveis, é igualmente impor-

tante que ele, em sua própria concepção e construção, tenha a liberdade de deixar isso ficar 

visível, não só para os visitantes como para os habitantes locais. Assim, tem-se, na linguagem 

arquitetônica, a possibilidade de apresentar técnicas, elementos, formas e alternativas que de 

outro modo não seriam acessíveis enquanto informação e possibilidade à população local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-41 e Figura 6-42: Exemplo da incorporação de elementos arquitetônicos (Pergolados com 
trepadeiras nativas), propiciando uma linguagem mais adequada à função da edificação. A Figura ao lado 
mostra a ambiência gerada pela floresta – solução que pode ser incorporada a edificação, por meio da 

introdução dos elementos arquitetônicos paisagísticos.  

Proporcionar um direcionamento/fluxo, 
considerando a área externa como 
parte do trajeto para Visitação. 
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Esta concepção deveria estar presente na edificação desde o planejamento da propriedade 

até o uso de novas técnicas construtivas; que sejam um passo à frente em relação às 

tradicionalmente existentes, passando pelo uso de elementos de alta tecnologia, como as 

placas fotovoltaicas, ou pela introdução de tecnologias apropriadas e simples, mas que 

pressupõem mudanças de paradigma, como é o caso dos sanitários compostáveis e das 

coberturas vivas (Pergolados). 

     

 
Fonte: Alessandro Rifan, 2007. 

Figura 6-43 e Figura 6-44: Uso de cores – solução para interagir com o meio.  

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Informação sobre os serviços oferecidos7, tais como: serviços públicos (transportes, telefones, 

água potável, sanitários, etc.), passeios, serviço de guias, apresentações de filmes e 

palestras, serviços de hospedagem e campismo, áreas e atividades de recreação, serviços de 

alimentação, dentre outras, incluindo os respectivos horários de funcionamento.  

� Um outro aspecto diz respeito à informação sobre as normas que devem ser seguidas 

pelo visitante, quando em visita à unidade de conservação, bem como sobre os 

benefícios que esta propicia à sociedade. 

� As informações e orientações permitem que o visitante melhor planeje seu tempo 

disponível em função de seus interesses, enquanto a interpretação leva a um melhor 

entendimento sobre o meio ambiente visitado. 

� Devemos sempre lembrar que os visitantes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou 

idosos, vão a uma Unidade de Conservação com um objetivo maior, que é o de entrar 

em contato com valores ambientais e/ou culturais. Sua passagem pelo Centro de 

Visitantes pode ser rápida, mas deve ser eficaz. Ou seja, devemos transmitir as 

                                                

7 A recomendação quanto à gestão é que esta e a execução dos serviços principais devem ser preferencialmente executados 
pelo órgão Ambiental, e, quando terceirizados, deverão seguir as normas com referência a Centros de Visitantes, com 
programa previamente aprovado pela administração da Unidade de Conservação. 
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informações necessárias para que eles desfrutem do ambiente da melhor forma, 

respeitando o objetivo que os levou a escolher aquela área para visitar. Ao fim de sua 

jornada, eles devem ter a sensação de ter cumprido suas metas na unidade de 

conservação, as quais devem ter sido enriquecidas pela maneira diferente com que 

puderam apreciar a área visitada. 

� De uma maneira geral, o nosso maior compromisso com a implementação de um Centro 

de Visitantes é o de despertar interesse no visitante e possibilitar que o seu contato com 

a natureza ou com os atributos culturais da Unidade torne-se uma experiência única e 

somente sua. 

� Devemos também ter sempre em mente que este visitante é um agente de divulgação da 

unidade de conservação e das atividades que ali são desenvolvidas. 

LOGÍSTICA SUGERIDA: 

A logística de visitação de uma área protegida, deve atender, sempre que possível, um roteiro 

que combine informação, educação, experiência in situ e economia. 

Como mostra o diagrama, visitantes devem seguir o seguinte roteiro: 

Roteiro hipotético de visitação: 

1

4

23 ?

CENTRO DE VISITANTES   (INTERPRETAÇÃO)
INFORMAÇÕES - AUDITÓRIO - BAR - RESTAURANTE
LOJA DE SOUVENIRS - SANITÁRIOS - AMBULATÓRIO

TRIL
HA

H

�

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO
COMBUSTÍVEL - HOSPEDAGEM

ALUGUEL BIKE - CAMPING - ETC...

��
�
�

ִ

 
Fonte: Manual MPE/Funbio - "Melhores práticas para o Ecoturismo", por Roberto Mourão, 2001. 

Figura 6-45: Sugestão de roteiro para o Centro de Visitantes.  
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1. CENTRO DE VISITANTES / EXPOSIÇÕES (vivência ex situ) 

Neste espaço os visitantes recebem informações sobre o local e região onde encontra-se a 

área protegida. As informações deverão ser disponibilizadas, quanto à quantidade e 

qualidade, em função do tempo disponível e do perfil dos visitantes (interesses, procedência, 

faixa etária, grau de escolaridade, poder aquisitivo, etc.) 

2. TRILHA INTERPRETADA (vivência in situ) 

Após receberem informações no Centro de Visitantes, sempre considerando o tempo 

disponível para a visita e o perfil dos visitantes, estes deverão ser encaminhados para 

percorrer uma trilha interpretada (auto-guiada ou interpretada por guia/monitor e/ou 

mateiro/condutor). 

• Infraestrutura de Apoio 

Pode ser que a área protegida, além do Centro de Visitantes e trilhas, possua 

infraestrutura de apoio, tais como: hospedagem, posto de abastecimento, aluguel de 

bicicletas, etc. A existência destes, dentro ou no entorno da área protegida, contribui para 

o aumento da permanência dos visitantes na região, com consequente aumento da receita 

gerada pelo turismo.  

Ou seja: + atividades e opções de lazer → maior permanência → maior receita 

3. CENTRO DE VISITANTES / LOJA DE SOUVENIRES (“motivação” in situ) 

Após a experiência na trilha, com a devida interpretação, os visitantes motivados pela 

observação ocasional da flora e da fauna, estarão mais propensos a adquirir produtos da loja 

de brindes e lembranças, além do consumo de alimentos e bebidas. 

4. RETORNO DOS VISITANTES A SEUS LOCAIS DE ORIGEM. 
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MÓDULO 7 - MONITORIA E AVALIAÇÃO 

A monitoria e avaliação constituem um instrumento para assegurar a interação entre o 
planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a retroalimentação 
permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a experiência vivenciada com a 
execução do Plano. 

A monitoria é embasada de um simples acompanhamento qualitativo, pois além de documentar 
sistematicamente o processo de implantação do Plano, identifica os desvios na execução das 
atividades propostas fornecendo as ferramentas para a avaliação. 

A avaliação oferece o ajuste ou replanejamento das atividades apontadas para modificação 
durante a monitoria. Caso seja detectada a necessidade de formulação de novas atividades 
envolvendo a implementação de infraestrutura e facilidades na UC, será necessário o 
desenvolvimento de projetos específicos justificando sua implementação. Estes só serão 
considerados se as novas atividades visarem a proteção da UC. 

7.1 - MONITORIA E AVALIAÇÃO ANUAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO 

Com o objetivo de organizar e facilitar o processo contínuo de monitoria da implantação do plano 
de manejo foi elaborado um formulário de monitoria e avaliação anual (Quadro 7-1).  Este deve 
ser preenchido anualmente pelo chefe da UC ou técnico designado por ele e encaminhado para o 
INEA para apreciação. 

As ações a que se refere à primeira coluna do formulário, são as atividades propostas nos 
programas dos Planos Setoriais, que também são abordadas no cronograma físico. Aquelas 
realizadas parcialmente ou não realizadas deverão ser justificadas fornecendo subsídios para a 
reprogramação. 

O formulário será preenchido com a indicação das atividades previstas no cronograma físico para 
aquele ano.  
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Quadro 7-1 - Formulário de Monitoria e Avaliação Anual 

ÁREA: _________________________________

R PR NR

R = Realizada

PR = Parcialmente Realizada

NR = Não Realizada

Reprogramação
Estágios de Implementações

Ações
Justificativas

(PR / NR)

 
 

Para a correção de rumo, novas atividades poderão ser estabelecidas desde que se atenha aos 
objetivos a que se propunham os programas nas quais estão inseridas. 

Anualmente os cronogramas físico e financeiro deverão ser atualizados com base na monitoria e 
avaliação. 

7.2 - MONITORIA E AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO 

Este trabalho de monitoria difere do anterior pela periodicidade, que não será mais anual. A 
monitoria e avaliação da efetividade do planejamento será feita uma vez no meio do período de 
vigência do plano de manejo e outra vez no final do mesmo. 

Tem por finalidade avaliar se o planejamento está se mostrando eficaz e, em caso contrário, 
mostrar que deve ser corrigido: se foi ou não eficaz, se previu a maioria das situações 
encontradas no decorrer da implementação do Plano e se os resultados obtidos com as ações 
planejadas surtiram os efeitos desejados. 

O Quadro 7-2 - Monitoria e avaliação da efetividade do planejamento reporta-se aos 
resultados esperados e respectivos indicadores de execução das atividades propostas nos 
planos setoriais. Estes resultados e seus indicadores são então comparados visando a avaliação 
dos resultados alcançados. Para a real medida da avaliação pretendida, serão então registradas 
as fontes de verificação utilizadas. 
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Quadro 7-2 - Monitoria e avaliação da efetividade do planejamento 

PLANOS 
SETORIAIS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES                              

(registros qualitativos e quantitativos) 
FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Atividades de pesquisa e monitoramento 
organizadas em plano de ação sistematizado 
visando a otimização de sua execução. 

Pesquisas e projetos concluídos e em 
andamento.     

Banco de dados de resultados das pesquisas 
aplicadas, a fim de subsidiar ações de manejo. 

Ações de manejo implantadas com base nos 
resultados obtidos pelas pesquisas aplicadas.     

Acervo organizado e pesquisas divulgadas através 
de publicações sobre a biodiversidade do Parque e 
ZA em revistas indexadas, anais etc. 

Trabalhos publicados sobre o Parque. 
    

Nivelamento de conhecimento das pesquisas 
realizadas no Parque, entre pesquisadores e 
comunidade. 

Reuniões realizadas com a comunidade para 
nivelamento de conhecimento das pesquisas.     

Estabelecimento da capacidade de suporte das 
áreas de uso público do Parque. 

Nível de redução do impacto do uso público nas 
áreas de visitação do Parque.      

PE
SQ

U
IS

A
 E

 M
O

N
IT

O
R

A
M

EN
TO

 

Planejamento de medidas preventivas e/ou 
mitigadoras subsidiadas pelos estudos conduzidos 
no Parque. 

Medidas preventivas e/ou mitigadoras realizadas 
de acordo com os resultados de monitoramento.     

Patrimônio natural e cultural conhecido e divulgado. Fluxo de visitantes.     
Acervo de materiais informativos e educativos 
disponíveis nos núcleos. Roteiro interpretativo de 
trilhas disponível para administração e à venda para 
o público. 

Relatórios de utilização do material informativo e 
educativo. Venda de roteiros. 

    
Centros de visitantes implantados no núcleo 
Jequitibá, núcleo Paraíso e núcleo Vale da Revolta. Visitação pública e atividades desenvolvidas.     
Sistema de cobrança pelos atrativos ecoturísticos 
gerando sustentabilidade para o Parque. 

Total de recursos financeiros advindos da 
cobrança pelos atrativos ecoturísticos.     

Trilhas registradas, sinalizadas e manejadas, e seus 
tipos de uso conhecidos e mapeados. Relatórios de monitoramento das trilhas.      

U
SO

 P
Ú

B
LI

C
O

 

Trilhas alternativas dedicadas a portadores de 
necessidades especiais. 

Visita de usuários portadores de necessidades 
especiais.     
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PLANOS 
SETORIAIS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES                              

(registros qualitativos e quantitativos) 
FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Roteiros de visitação para públicos diferenciados 
(crianças, adultos, idosos, esportistas, etc.) incluindo 
visitas orientadas com guias capacitados e 
recreação em rios e cachoeiras. 

Visitas realizadas por roteiros de visitação 
específicos. 

    
Estruturas de apoio em áreas de uso público 
(churrasqueiras, torneiras de água com tanque, 
banheiros, mesas para lanches, bancos, etc.) 

Trilhas equipadas com estruturas de apoio. 
    

Área estratégica Três Picos conhecida e visitada 
pela vocação para o montanhismo.  

Fluxo de visitantes na área estratégica Três 
Picos.     

Infraestrutura adequada para o ecoturismo com 
implantação apoiada por parcerias. 

Parceiros constituídos e as obras, equipamentos 
e serviços de ecoturismo apoiados.     

Participação da comunidade na elaboração das 
atividades de educação ambiental.  

Atividades de educação ambiental desenvolvidas 
em parceria com a comunidade.     

Agentes voluntários capacitados pelo Parque. Cursos de capacitação realizados e voluntários 
recrutados.     

Monitoramentos das atividades de educação 
ambiental. 

Programa de avaliação continuada dos projetos 
de educação ambiental.     

Áreas usadas para atividades religiosas cadastradas, 
regulamentadas e conservadas. Relatórios de monitoramento das áreas.     
Conselho Consultivo com representação expressiva 
da comunidade de entorno do Parque. 

Instituições representativas do entorno 
envolvidas no Conselho Consultivo.     

O Parque conhecido pela sua importância na 
conservação da Mata Atlântica, potencial turístico e 
pela sua contribuição ao desenvolvimento 
sustentável local. 

Pesquisas de opinião da comunidade e registros 
publicados nos meios de comunicação, 
arquivados pela administração do Parque.     

Abrangência das ações do Parque alcançando todas 
as camadas sociais da região de entorno. 

Ações direcionadas às diferentes camadas 
sociais do entorno do Parque.     

Atividades econômicas sustentáveis desenvolvidas 
na região de entorno identificadas e apoiadas pelo 
Parque e através de parcerias. 

Atividades sustentáveis identificadas e atividades 
sustentáveis apoiadas.     

IN
TE

G
R

AÇ
ÃO

 C
O

M
 A

 R
EG

IÃ
O

  
D

A
 U

C
  

Cursos de capacitação para práticas econômicas 
sustentáveis oferecidos à comunidade de entorno. 

Atividades sustentáveis realizadas como 
resultado dos cursos de capacitação.     
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PLANOS 
SETORIAIS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES                              

(registros qualitativos e quantitativos) 
FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Atividades de educação ambiental divulgadas e 
programadas em calendário de eventos do Parque. 

Atividades previstas e realizadas no calendário 
de eventos.     

A temática do Parque inserida nos programas 
curriculares das escolas da região, à  partir de 
articulação junto às secretarias municipais de 
educação, incluindo capacitação de professores. 

Escolas que tem a temática do Parque inserida 
em seu programa curricular. 

    
Cursos sobre temas ambientais condizentes com as 
realidades locais e campanhas de conscientização 
para comunidade de entorno, recomendados pelo 
Conselho Consultivo. 

Cursos ministrados e campanhas realizadas. 

    
Comunidade instruída e sensibilizada com uma nova 
visão sobre a importância da onça, como elemento 
chave do ecossistema da Mata Atlântica, e não como 
animal nocivo. 

Pesquisa de opinião. 

    
Conhecimento atualizado (coleções, bancos de 
dados e inventários) da diversidade da fauna e flora 
do Parque. Espécies endêmicas, ameaçadas e 
indicadoras de qualidade ambiental identificadas. 

Incremento do número de espécies cadastradas 
no banco de dados do Parque. 

    
Protocolos estabelecidos para introdução, 
erradicação e translocação de espécies. Protocolos executados.     
Técnicos do Parque capacitados para o manejo de 
espécies exóticas consideradas agressivas ao 
ecossistema. 

Cursos de manejo de espécies exóticas 
aplicados.     

Comunidade instruída sobre procedimentos em caso 
de acidentes com animais peçonhentos e 
salvamento de fauna. 

Campanhas de instrução realizadas. 
    

Modelos específicos de recuperação ambiental nas 
zonas de média e alta intervenção apoiados por 
viveiros de mudas nativas e projetos aprovados de 
coleta de sementes. 

Viveiros associados a programas específicos de 
recuperação ambiental. 

    M
A

N
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Registro e identificação de matrizes para pesquisa 
de sementes nativas. Matrizes identificadas.     
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PLANOS 
SETORIAIS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES                              

(registros qualitativos e quantitativos) 
FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Programas de recuperação ambiental realizados em 
parceria com instituições públicas e privadas. 

Parcerias formalizadas para atividades de 
recuperação ambiental.     

Áreas recuperadas com uso de espécies frutíferas 
nativas e atratoras de fauna.   

Fauna atraída recolonizando Zonas de 
Recuperação.      

Conhecimento das funções protetoras da floresta 
para os solos e bacias hidrográficas. 

Pesquisas sobre o tema, em andamento e 
concluídas.     

Abastecimento de água para uso público assegurado 
pela identificação, reflorestamento e conservação 
das suas microbacias. 

Microbacias identificadas e conservadas. 
    

Qualidade das águas das microbacias monitorada 
periodicamente, com prioridade para aquelas onde 
se localizam Zonas de Uso Extensivo. 

Microbacias monitoradas. 
    

Controle de erosão, voçoroca e carreamento de 
sedimentos nos rios. Ações de controle de erosão.     
Controle do sistema de drenagem de águas pluviais 
das estradas do Parque e sua ZA. 

Ações ligadas ao controle do sistema de 
drenagem nas estradas.     

Captações de água nos limites do Parque 
conhecidas e enquadradas nos critérios do Art. 47 da 
Lei 9.985 / 00. 

Atividades de captação de águas integradas à 
gestão do Parque.     

Áreas prioritárias para recuperação identificadas, 
tendo como critérios de prioridade a erodibilidade do 
solo e maior visibilidade para visitantes. 

Áreas degradadas identificadas. 
    

Métodos de recuperação aplicados a partir do 
conhecimento do tipo e grau de perturbação de cada 
área. 

Áreas degradadas classificadas. 
    

Zonas de Recuperação e áreas degradadas do 
Parque isoladas e em restauração florestal mediante 
programas específicos. 

Áreas degradadas em recuperação. 
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PLANOS 
SETORIAIS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES                              

(registros qualitativos e quantitativos) 
FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Plano de ação de controle ambiental consolidado, 
revisado anualmente, com definição de rotinas de 
fiscalização, setores prioritários, incluindo metas, 
equipamentos e pessoal necessário. 

Ações de controle e fiscalização previstos no 
Plano de Ação. 

    
Fiscalização planejada e apoiada por banco de 
dados informatizado com as estatísticas de 
ocorrências. 

Estatísticas da fiscalização. 
    

Sistema de denúncia de crimes ambientais com 
apoio da comunidade. Denúncias registradas.     
Ações de fiscalização integradas a programas 
educativos e preventivos junto à comunidade.   Ações educativas desenvolvidas.     
Animais domésticos cadastrados e em processo de 
retirada do Parque. 

Diminuição do número de animais domésticos no 
Parque.     

Fiscalização favorecida por rede de trilhas próprias 
para esse fim, com restrição de acesso ao público. Trilhas dedicadas a fiscalização.     
Programa de Prevenção e Combate a Incêndios 
implementado. 

Ocorrências de incêndios e ações promovidas 
pelo programa.   

PR
O
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Ç
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Patrimônio vigiado 24 horas por dia através de 
serviço terceirizado. Ocorrências relativas aos bens patrimoniais.     
Administração apoiada satisfatoriamente por mão-
de-obra qualificada e serviço de manutenção.   

Recursos humanos empregados e serviços de 
manutenção.     

Administração apoiada por equipamentos adequados 
que possibilitam um bom desempenho de suas 
funções 

Aquisição de equipamentos para administração 
do Parque.     

Processo de regularização fundiária em andamento, 
com meta de 5% de área do Parque regularizada por 
ano. 

Áreas desapropriadas para o Parque. 
    

Gestão consolidada através de parcerias públicas e 
privadas. Parcerias formalizadas.      

O
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O
 

Sustentabilidade assegurada através da captação de 
recursos advindos da oferta de serviços ambientais. 

Montante arrecadado pelo sistema de cobrança 
dos atrativos do Parque.     
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Os resultados esperados e indicadores são estabelecidos para a Unidade de Conservação 
neste documento, já as fontes de verificação e os resultados alcançados serão identificados 
por ocasião da monitoria e avaliação pela equipe técnica de acompanhamento de avaliação 
do Plano de Manejo. 

7.3 - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO 

A avaliação da efetividade do zoneamento permitirá verificar se todas as zonas foram 
adequadamente planejadas bem como se as situações que determinaram o estabelecimento 
das zonas temporárias foram modificadas. Deverá ser feita no término do período de vigência 
do Plano, buscando embasamento para possíveis modificações no zoneamento, incluindo 
critérios que justifiquem o replanejamento, por ocasião da elaboração de revisões posteriores. 
A ocorrência de conflitos de uso considerando uso público X administração X proteção X 
pesquisa, também deve ser apresentada de forma descritiva.  

A avaliação do zoneamento será baseada em informações disponíveis e quando necessário 
através de pesquisas específicas de acordo com a relevância da zona para proteção da UC. 
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ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO DO ZONEAMENTO DO PETP 

Coordenadas aproximadas conforme a projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), 

fuso 23, datum WGS 84. 

A Zona Intangível 1 (ZI-1) inicia-se no encontro do córrego do Apolinário com a cota 

altimétrica 1280 metros, atingindo o ponto P01 (751373,31 W / 7521697,39 S); de onde segue 

em linha reta na direção leste até encontrar a cota altimétrica 1320 metros, atingindo o ponto 

P02 (751434,90 W / 7521703,90 S); segue pela mesma cota altimétrica até encontrar um 

contribuinte do córrego da Areia, atingindo o ponto P03 (751947,86 W / 7521489,04 S); segue 

subindo o contribuinte até encontrar a cota altimétrica de 1460 metros, atingindo o ponto P04 

(751472,56 W / 7520387,07 S); segue pela mesma curva altimétrica na direção nordeste / 

sudeste até encontrar o córrego Verdun, atingindo o ponto P05 (752009,72 W / 7520322,47 

S); daí segue descendo por este córrego até encontrar a cota altimétrica de 1080 metros, 

atingindo o ponto P06 (753575,15 W / 7518253,97 S); segue pela mesma cota altimétrica, 

direção sul, até encontrar um afluente da margem direita do rio Macaé, atingindo o ponto P07 

(753514,12 W / 7517875,48 S); segue subindo este afluente até encontrar a cota altimétrica 

1200 metros, atingindo  o ponto P08 (753127,68 W / 7517810,74 S); segue pela mesma cota 

altimétrica até encontrar o limite da ZUE-1, atingindo o ponto P09 (752112,04 W / 7516215,70 

S); de onde segue pelo limite da ZUE-1 na direção sudoeste até encontrar cota altimétrica de 

1120 metros no ponto P10 (750907,55 W / 7514103,91 S), segue pela mesma cota altimétrica 

na direção norte/noroeste/nordeste até encontrar um afluente do córrego da Pedra Branca, 

atingindo o ponto P11 (749225,30 W / 7517480,81 S); daí segue descendo este afluente até 

encontrar a cota altimétrica de 780 metros, atingindo o ponto P12 (748669,01 W / 7517820,45 

S); segue pela mesma cota altimétrica na direção nordeste até encontrar o rio das Covas, 

atingindo o ponto P13 (749450,70 W / 7520300,11 S); segue subindo por este rio até 

encontrar na cota altimétrica 900 metros um afluente de sua margem direita, atingindo o ponto 

P14 (749667,81 W / 7520217,66 S); segue subindo pelo mesmo afluente até encontrar a cota 

altimétrica de 1100 metros atingindo o ponto P15 (750154,75 W / 7520412,08 S); segue pela 

mesma cota altimétrica na direção noroeste/leste até encontrar um afluente da margem 

esquerda do córrego do Apolinário, atingindo o P16 (750595,06 W / 7520847,46 S); segue 

descendo este afluente até encontrar o córrego Apolinário, atingindo o ponto P17 (750478,53 

W / 7521285,01 S); segue subindo este córrego até atingir o ponto P01, fechando o polígono 

Zona Intangível 1 (ZI-1). 

 Zona Intangível 2 (ZI-2) inicia-se no limite ZUE-1, cota altimétrica de 1200 metros, ponto P18 

(752145,19 W / 7516221,94 S) de onde segue pela mesma cota altimétrica na direção até 

encontrar um afluente da margem esquerda do rio Macaé, atingindo o ponto P19 (752210,75 

W / 7516200,41 S); segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 1440 
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metros, atingindo o ponto P20 (752807,05 W / 7515653,54 S); segue em linha reta na direção 

sudeste até encontrar cota altimétrica de 1460 metros e o afluente da margem esquerda do rio 

das Flores, atingindo o ponto P21 (752983,66 W / 7515337,38 S); segue descendo por este 

afluente em linha reta até encontrar com o rio das Flores atingindo o ponto P22 (753589,30 W 

/ 7515040,59 S); desce por este rio até encontrar o ponto P23 (755074,28 W / 7516892,35 S); 

de onde segue em linha na direção sudeste até encontrar o rio Negro na cota altimétrica 1080 

metros, atingindo o ponto P24 (755800,17 W / 7516308,58 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção sudoeste/oeste até encontrar um afluente da margem esquerda do rio 

Pirineus ou Crubixais, atingindo o ponto P25 (752560,19 W / 7512910,89 S); segue descendo 

por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 780 metros, atingindo o ponto P26 

(752223,49 W / 7512513,43 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sudoeste até 

atingir o ponto P27 (750255,61 W / 7510640,1 S); de onde segue em linha reta na direção 

norte até encontrar a cota altimétrica de 1120 metros atingindo o ponto P28 (750308,88 W / 

7511126,34 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção norte/noroeste/nordeste até 

encontrar um afluente do córrego da Pedra Branca, atingindo o ponto P29 (749225,30 W / 

7517480,81 S); daí segue descendo este afluente até encontrar a cota altimétrica de 780 

metros, atingindo o ponto P30 (748669,01 W / 7517820,45 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção nordeste até encontrar o rio das Covas, atingindo o ponto P31 

(749450,70 W / 7520300,11 S); segue subindo por este rio até encontrar na cota altimétrica 

900 metros um afluente de sua margem direita, atingindo o ponto P32 (749667,81 W / 

7520217,66 S); segue subindo pelo mesmo afluente até encontrar a cota altimétrica de 1100 

metros atingindo o ponto P33 (750154,75 W / 7520412,08 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção noroeste/leste até encontrar um afluente da margem esquerda do 

córrego do Apolinário, atingindo o P34 (750595,06 W / 7520847,46 S); segue descendo este 

afluente até encontrar o córrego Apolinário, atingindo o ponto P35 (750478,53 W / 7521285,01 

S); segue subindo este córrego até atingir o ponto P18, fechando o polígono ZI-2. 

Zona de Uso Extensivo 1 (ZUE-1) delimita uma área de afastamento de 20 metros do eixo 

principal da trilha ... (10 metros para cada lado) inicia-se no ponto P36 (755814,52 W / 

7520264,72 S), no limite da UC localizado no município de Nova Friburgo, de onde segue pelo 

afastamento esquerdo de 10 metros do eixo principal da trilha –sentido CM-NF na direção 

sudoeste até encontrar o limite da UC no município de Cachoeiras de Macacu, atingindo o 

ponto P37 (749549,38 W / 7513219,19 S); segue pelo limite da UC na direção sudeste até 

atingir o ponto P38 (749559,35 W / 7513199,00 S); segue pelo afastamento direito (10 metros) 

da trilha – sentido CM-NF na direção nordeste até atingir o ponto P39 (755838,57 W / 

7520280,95 S), no limite da UC no município de Nova Friburgo; daí segue pelo limite da UC 

na direção noroeste até atingir o ponto P36 e fechar o polígono da ZUE-1. 
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A Zona Primitiva 1 (ZP-1) inicia-se no ponto P40 (755520,1 W / 7525321,42 S) no encontro do 

córrego Mirandela com o limite de afastamento de 25 metros da margem direita da rodovia 

RJ-116 – sentido Cachoeiras de Macacu - Friburgo, segue pelo limite da UC - núcleo Macaé 

de Cima na direção sudeste/sudoeste até encontrar o limite da ZUE-1, atingindo o ponto P36; 

segue pelo limite da ZUE-1 na direção sudoeste até encontrar o limite da ZI-1, cota altimétrica 

1200, atingindo o ponto P09; daí segue pelo limite da ZI-1 na direção 

noroeste/nordeste/noroeste/sudoeste até encontrar o ponto P35 no córrego Apolinário; de 

onde segue descendo o córrego até encontrar o limite de afastamento de 25 metros da 

margem direita da rodovia RJ 116 – sentido Cachoeiras de Macacu - Nova Friburgo (CH-NF), 

atingindo o ponto P41 (749728,46 W / 7521415,00 S); segue pela margem direita desta 

rodovia até encontrar o ponto P40, fechando a ZP-1.  

A Zona Primitiva 2 (ZP-2) inicia-se no ponto P39 no limite da ZUE-1 e da UC de  onde segue 

pelo limite da UC na direção nordeste/sudeste/leste/sul/oeste até encontrar o rio Faraó, 

atingindo o ponto P42 (753888,47 W / 7513392,47 S), segue subindo este rio até encontrar a 

cota altimétrica de 1080 metros, limite da zona ZI -1, atingindo o ponto P43 (752408,60 W / 

7513679,80 S); de onde segue pelo limite da ZI – 1 na direção noroeste até encontrar o ponto 

P18 na ZUE-1; daí segue por este limite na direção nordeste até encontrar o limite da UC no 

ponto P39 fechando o polígono da ZP-2. 

A Zona Primitiva 3 (ZP-3) inicia-se no rio Faraó P42, de onde segue subindo pelo rio até 

encontrar a cota 1080 metros, limite da ZI-2, atingindo o ponto P43; segue por este limite na 

direção sul/oeste/norte até encontrar o limite da ZUE-1 atingindo o ponto P44 (750690,94 W / 

7514009,76 S), segue pelo limite da ZUE-1 na direção sudoeste até encontrar o limite da UC 

no município de CM, atingindo o ponto P38; daí segue pelo limite da UC na direção 

sul/leste/norte até encontrar o P42 fechando o polígono da ZP-3.  

A Zona Primitiva 4 (ZP-4) inicia-se no ponto P41 no limite de afastamento de 25 metros da 

margem direita desta rodovia RJ-116 – sentido CM-NF que determina a ZUC-1 de onde segue 

pelo limite da ZUC-1 na direção sudoeste até encontrar o limite da UC, no município CM, e o 

rio Macacu, atingindo o ponto P45 (745454,04 W / 7519317,24 S); segue pelo limite da UC, 

direção sudoeste até encontrar um afluente da margem esquerda do rio Macacu, atingindo o 

ponto P46 (744174,29 W / 7518153,94 S); segue subindo por este afluente até encontrar a 

cota altimétrica de  280 metros, atingindo o ponto P47 (744390,55 W / 7518038,10 S), daí 

segue em linha reta na direção leste até encontrar a cota altimétrica de 580 metros, atingindo 

o ponto P48 (744906,59 W / 7518007,78 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

nordeste/sudeste até encontrar um afluente da margem direita do córrego São Joaquim, 

atingindo o ponto P49 (746884,86 W / 7514960,66 S); daí segue descendo por este afluente 

até encontrar o limite da UC no córrego São Joaquim, atingindo o ponto P50 (745911,27 W / 
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7515177,68 S); daí segue pelo limite da UC na direção sudeste/noroeste até encontrar o limite 

da ZUE-1 no ponto P37; segue por este limite na direção noroeste até encontrar o limite da ZI-

1 no ponto P10; daí segue pelo limite da ZI-1 na direção sudoeste/norte/nordeste até atingir o 

P35 no córrego do Apolinário, segue descendo este córrego, limite da ZP-1, até atingir o P41 

fechando o polígono da zona ZP-4. 

Zona de Recuperação (ZR-1) inicia-se no ponto P46 e segue pelo limite da ZP-4 na direção 

oeste/sul/noroeste até encontrar no córrego São Joaquim o limite da UC no ponto P50, de 

onde segue pelo limite da UC na direção noroeste/nordeste até fechar o polígono da ZR-1 no 

ponto P46. 

Zona de Uso Conflitante 1 (ZUC-1) delimita uma área de afastamento de 50 metros da rodovia 

RJ-116 (25 metros para cada lado), inicia-se no encontro do córrego Mirandela e do 

afastamento de 25 metros da margem direita da estrada RJ 116 sentido Cachoeiras de 

Macacu (CM) – Nova Friburgo (NF), atingindo o ponto P40; daí segue por este limite de 

afastamento na direção sudoeste até encontrar o limite da UC em Cachoeiras de Macacu, 

atingindo o ponto P45; de onde segue pelo limite da UC,  na direção nordeste até encontrar 

na cota altimétrica de 300 metros o afastamento de 25 metros da margem esquerda da RJ-

116 sentido CM-NF, atingindo P51 (746144,31 W / 7519780,29 S); segue  pelo afastamento 

da margem esquerda da RJ 116, direção nordeste, até limite do PETP em Nova Friburgo, na 

cota altimétrica de  1100 metros, atingindo o ponto P52 (751745,49 W / 7523262,27 S); daí 

segue margem direita da estrada RJ 116 – sentido CM – NF, na direção nordeste até 

encontrar o P40, fechando o polígono da zona ZUC-1. 

Zona de Recuperação 2 (ZR-2) inicia-se no P51 e segue pelo limite da UC em Cachoeiras de 

Macacu na direção oeste/norte até encontrar o limite da Zona de Uso Extensivo 1 (ZUE -1) 

delimitada por uma área de afastamento de 25 metros do eixo principal da trilha (12,5 metros 

para cada lado), atingindo o ponto P53 (745910,99 W / 7519804,87 S); segue por este 

afastamento na direção nordeste até encontrar um afluente da margem direita do rio Macacu, 

atingindo o ponto P54 (746644,00 W / 7520410,82 S); daí segue descendo por este afluente 

até encontrar o limite de afastamento de 25 metros da margem esquerda da RJ 116 – sentido 

CM – NF, próximo do rio Macacu, atingindo o ponto P55 (746571,93 W / 7520153,45 S), de 

onde segue pelo mesmo limite de afastamento da RJ-116 na direção sudoeste até encontrar o 

ponto P51, fechando o polígono da zona ZR-2. 

Zona de Uso Extensivo 2 (ZUE-2) delimita uma área de afastamento de 25 metros do eixo 

principal da trilha (12,5 metros para cada lado) inicia-se no ponto P53 de onde segue pelo 

limite da ZR-2, direção nordeste/sul, até encontrar o limite de afastamento de 25 metros da 

margem esquerda da RJ 116 – sentido CM-NF, atingindo o ponto P56 (750210,53 W / 
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7523118,31 S); daí segue pelo limite de afastamento da RJ 116 na direção nordeste até 

encontrar o limite de afastamento de 12,5 metros da margem esquerda da trilha (sentido CM-

NF), atingindo o ponto P57 (750228,47 W / 7523127,73 S); segue pelo limite de afastamento 

da margem esquerda da trilha na direção norte/sudoeste até encontrar o limite da UC em 

Cachoeiras de Macacu, atingindo o ponto P58 (745915,22 W / 7519825,35 S); de onde segue 

em linha reta na direção sul até atingir o ponto P44, fechando o polígono da ZUE-2 

Zona de Recuperação 3 (ZR-3) inicia-se no ponto P58 de onde segue pelo limite da UC na 

direção norte/oeste até encontrar o limite da ZUE-3, atingindo o ponto P59 (744549,35 W / 

7519972,37 S); segue pelo limite da ZUE-2 na direção noroeste até encontrar um afluente da 

margem direita do córrego de Colibri, atingindo o ponto P60 (744144,01 W / 7520260,54 S); 

segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 740 metros, atingindo o 

ponto P61 (744211,81 W / 7520901,08 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

nordeste até encontrar um afluente da margem direita do córrego do Esgoto, atingindo o ponto 

P62 (745249,42 W / 7521632,74 S); segue descendo por este afluente até encontrar a cota 

altimétrica de 580 metros, atingindo o ponto P63 (745385,37 W / 7521204,57 S); segue pela 

mesma cota altimétrica até encontrar um afluente da margem direita do rio Macacu, atingindo 

o ponto P64 (746307,03 W / 7520826,27 S); segue descendo por este afluente  até encontrar 

o limite da ZUE-2 referente ao afastamento de 10 metros da margem esquerda trilha – sentido 

CM-NF, atingindo o ponto P65 (746632,81 W / 7520431,48 S); daí segue por este limite na 

direção sudoeste até encontrar o P58 fechando o polígono da ZR 3.  

Zona de Uso Extensivo – 3 (ZUE-3) delimitada pelo por uma área de afastamento de 200 

metros do eixo principal da trilha (100 metros para cada lado) inicia-se no ponto P59; segue 

pelo limite de afastamento de 100 metros da margem esquerda da trilha, considerando o 

mesmo sentido nascente-foz do córrego do Colibri que corre em paralelo a trilha, na direção 

noroeste, passando pelos pontos P60, encontro com afluente da margem a direita do córrego 

do Colibri, pela cota altimétrica de 500 de metros no ponto P66 (744101,90 W / 7520280,77 

S), pela cota altimétrica de 520 de metros no ponto P67 (744053,11 W / 7520278,06 S) pelo 

córrego Colibri no ponto P68 (743991,58 W / 7520163,70 S) até encontrar o limite da UC na 

cota altimétrica de 400 metros, atingindo o ponto P69 (744516,31 W / 7519890,94 S); de onde 

segue pelo limite da UC na direção noroeste/sudeste até encontrar o ponto P59, fechando o 

polígono as ZUE-3. 

Zona de Uso Extensivo 4 (ZUE-4) delimita uma área de afastamento de 20 metros do eixo 

principal da trilha (10 metros para cada lado) inicia-se na cota altimétrica de 1100 metros 

limite da UC em Nova Friburgo no ponto P70 (751619,56 W / 7523384,59 S) de onde segue 

pelo afastamento de 10 metros da margem esquerda da trilha (sentido CM-NF)  na direção 

norte/oeste/noroeste/sudeste até encontrar o afastamento de 25 metros da margem esquerda 
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da RJ-116 (sentido CM-NF) – limite da ZOC-1, atingindo o ponto P71 (750575,44 W / 

7523509,02 S); segue pelo limite da ZOC-1 na direção norte até encontrar o afastamento de 

10 metros da margem direita da trilha (sentido CM_NF), atingindo o ponto P72 (750577,93 W / 

7523529,06 S); segue pelo afastamento da margem direita da trilha na direção 

noroeste/sudeste/leste/sul até encontrar no limite da UC em Nova Friburgo, atingindo o ponto 

P73 (751627,25 W / 7523360,98 S); segue pelo limite da UC na direção noroeste até atingir o 

ponto  fechando o polígono da zona ZUE-5. 

Zona Primitiva 5 – ZP-3 inicia-se no ponto P56 e segue pelo limite da ZUE-2 na direção 

sudoeste até encontrar o limite ZR-2, atingindo o ponto P54; segue pelo limite da ZR-2 na 

direção sudeste/sudoeste até encontrar o limite da ZUC-1, atingindo o ponto P55; daí segue 

pelo limite da ZUC-1 na direção sudeste/noroeste/nordeste até encontrar o P56 fechando o 

polígono da ZP-3.  

Zona Primitiva 6 – ZP-6 inicia-se no ponto P57 e segue pelo limite da ZUE-2 na direção 

norte/sudoeste até encontrar o limite da ZR-3 atingir o ponto P65; de onde segue pelo limite 

da ZR-3 na direção noroeste/sudoeste/norte até encontrar a cota altimétrica de 740 metros, 

atingindo o ponto P62; segue pela mesma cota altimétrica na direção nordeste até encontrar o 

limite da ZI-3, atingindo o ponto P74 (750040,81 W / 7523485,28 S), segue em linha reta na 

direção nordeste até encontrar o limite ZUE-4, atingindo o ponto P75 (750126,13 W / 

7523611,27 S); segue pelo limite da ZUE-4, direção sudeste, até encontrar o limite da ZUC-1, 

atingindo o ponto P71, daí segue pelo limite da ZUC-1 na direção sudeste/ sudoeste até 

encontrar o ponto P57, fechando o polígono da zona ZP-6.  

Zona Primitiva 7 – ZP-7 inicia-se no ponto P70 localizado no limite da ZUE-4 de onde segue 

por este limite na direção noroeste/oeste até encontrar o divisor de águas, limite da ZI-3, 

atingindo o ponto P76 (750201,56 W / 7523727,39 S); segue pelo limite ZI-3 na direção 

nordeste/noroeste/oeste/sul/sudoeste até encontrar o limite da ZUE-5, atingindo o ponto P77 

(741395,92 W / 7522319,34 S); daí segue pelo limite da ZUE-5 na direção leste/norte até 

encontrar o limite do PETP em Nova Friburgo, atingindo o ponto P78 (742093,40 W / 

7522593,24 S); de onde segue pelo limite da UC na direção nordeste/sudeste/sul até 

encontrar o ponto P70 fechando o polígono da zona ZP-7. 

Zona de Uso Extensivo 5 - ZUE-5 delimita uma área de afastamento de 20 metros do eixo 

principal da trilha (10 metros para cada lado) inicia-se no ponto P78, limite da ZP-7 e da UC, 

de onde segue pelo limite UC na direção sudoeste 20 metros até encontrar o limite de 

afastamento de 10 metros da margem esquerda da trilha (sentido CM-NF), atingindo o ponto 

P79 (742076,04 W / 7522578,42 S); segue pelo afastamento da margem esquerda da trilha na 

direção sudoeste/sudeste até encontrar o limite da UC em Cachoeiras de Macacu, atingindo o 
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ponto P80 (741083,93 W / 7519115,61 S); segue pelo limite da UC na direção nordeste por 20 

metros até atingir o ponto P81 (741086,51 W / 7519136,14 S) no afastamento de 10 metros 

localizado na margem direita da trilha (sentido CM-NF); daí segue por este afastamento na 

direção noroeste/nordeste até atingir o P78 fechando o polígono da zona ZUE-5. 

Zona Intangível 3 (ZI-3) inicia-se no ponto P62, cota altimétrica 740 metros, localizado no 

limite ZR-3 de onde segue pela mesma cota altimétrica na direção sudoeste até encontrar um 

afluente da margem direita do córrego do Macuqui, atingindo o ponto P82 (741882,44 W / 

7520308,78 S); segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 800 

metros, atingindo o ponto P83 (741727,10 W / 7520383,39 S); segue por esta cota altimétrica 

na direção sudoeste/norte até encontrar um afluente da margem esquerda do rio Valério, 

atingindo o ponto P84 (740445,09 W / 7520486,91 S); segue subindo por este afluente até 

encontrar o limite da ZUE-5, atingindo o ponto P85 (740473,68 W / 7520725,06 S); segue por 

este limite na direção nordeste até encontrar o divisor de águas, no limite da ZP-7, atingindo o 

ponto P77; daí segue pelo limite da ZP-7 na direção nordeste/sudeste/sudoeste até encontrar 

o limite da ZUE-4, atingindo o ponto  P76, segue pelo limite da ZUE-4 na direção 

noroeste/sudeste até encontrar o limite da ZP-6, no divisor de águas, limite da ZP-6, atingindo 

o ponto P75; segue pelo limite da ZP-6 na direção sudoeste até encontrar o P62 fechando o 

polígono da zona ZI-3.  

Zona Intangível - 4 (ZI-4) inicia-se no ponto P86 (740475,95 W / 7520747,97 S) , no encontro 

do afluente da margem esquerda do rio Valério e do limite ZUE-5 (margem esquerda da trilha 

sentido CM-NF); de onde segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 

1020 metros, atingindo o ponto P87 (740446,34 W / 7521020,43 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção oeste/nordeste até encontrar um outro afluente da margem esquerda do 

rio Valério, atingindo o ponto P88 (739790,59 W / 7521250,27 S); segue descendo por este 

afluente até encontrar a cota altimétrica de 740 metros, atingindo o ponto P89 (739539,13 W / 

7520468,61 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção oeste  até encontrar o rio 

Valério, atingindo o ponto P90 (739104,17 W / 7520387,54 S); segue subindo pelo rio até 

encontrar a cota altimétrica de 940 metros, atingindo o  ponto P91 (738442,10 W / 7520802,61 

S); segue pela mesma cota altimétrica até encontrar um afluente da margem esquerda do rio 

Mariquita, atingindo o ponto P92 (737926,78 W / 7520011,88 S);   segue descendo por este 

afluente até encontrar a cota altimétrica de 700 metros, atingindo o ponto P93 (737296,09 W / 

7519588,16 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção oeste/norte até encontrar o rio 

do Aleixo, atingindo o ponto P94 (736905,96 W / 7521086,24 S); daí segue subindo por este 

afluente até encontrar a cota altimétrica de 780 metros, atingindo o ponto P95 (737048,42 W / 

7521319,91 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sudoeste/nordeste/noroeste até 

encontrar um afluente da margem esquerda do rio Santo Amaro, atingindo o ponto P96 

(735759,12 W / 7522639,28 S); segue descendo por este afluente até encontrar a cota 
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altimétrica de 400 metros, limite da UC em Cachoeiras de Macacu, atingindo o ponto P97 

(734897,31 W / 7521246,73 S); daí segue pelo limite da UC na direção sudoeste/noroeste/sul 

até encontrar, no rio Manoel Alexandre, a cota altimétrica de 300 metros, atingindo o ponto 

P98 (733143,27 W / 7520719,70 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

sudoeste/norte/oeste/sudeste/sudoeste até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto 

P99 (728002,72 W / 7517386,74 S); segue pelo divisor na direção noroeste até encontrara a 

cota altimétrica de 500 metros, atingindo o ponto P100 (727681,53 W / 7517975,02 S); segue 

pela mesma cota altimétrica na direção noroeste/oeste/sudeste até encontrar o divisor de 

águas, atingindo o ponto P101 (725004,12 W / 7517964,30 S);  de onde segue pelo divisor na 

direção sudeste até encontrar a cota altimétrica de 340 metros, atingindo o ponto P102 

(725379,99 W / 7517763,32 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

oeste/noroeste/sul até encontrar um afluente da margem direita do córrego do André, 

atingindo o ponto P103 ( 723159,93 W / 7517854,20 S); segue subindo por este afluente até 

encontrar a cota altimétrica de 460 metros, atingindo o ponto P104 ( 722719,31 W / 

7517867,28 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sudeste/noroeste até encontrar 

um afluente da margem esquerda do rio Boa Vista, atingindo o ponto P105 (722082,06 W / 

7516911,21 S); segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 660 

metros, atingindo  o ponto P106 (721835,38 W / 7517267,61 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção noroeste até encontrar outro afluente de margem esquerda do rio Boa 

Vista, atingindo o ponto P107 (720938,09 W / 7517640,56 S); segue subindo por este afluente 

até encontrar a cota altimétrica de 800 metros, atingindo o ponto P108 ( 721078,08 W / 

7517888,42 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção oeste até encontrar outro 

afluente da margem esquerda do rio Boa Vista, atingindo o ponto P109 (720299,11 W / 

7517881,93 S); segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de 980 

metros, atingindo o ponto P110 (720521,95 W / 7518323,60 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção até encontrar  o córrego das Cruzes ou Canoas, atingindo  o ponto 

P111 (720739,92 W / 7518916,97 S); segue descendo por este córrego até encontrar a cota 

altimétrica de metros, atingindo o ponto P112 ( 721002,57 W / 7518717,71 S); de onde em 

linha reta na direção leste até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto P113 ( 

721098,01 W / 7518720,74 S); segue pelo divisor na direção norte/nordeste até encontrar a 

cota altimétrica de 980 metros, atingindo o ponto P14 (724310,07 W / 7520400,19 S); de onde 

segue em linha reta na direção norte até encontrar o rio Vargem Grande, atingindo o ponto 

P115 (724286,89 W / 7520810,54 S); segue subindo por este rio até encontrar a cota 

altimétrica de 1260 metros, atingindo o ponto P116 (724815,84 W / 7521620,00 S); segue em 

linha reta na direção norte até encontrar o divisor de águas na cota altimétrica de 1620 

metros, atingindo o ponto P117 ( 724743,95 W / 7522038,06 S); segue pelo divisor na direção 

nordeste/sudeste/nordeste/sudeste/nordeste/sudeste até encontrar o limite da ZUE-5, 
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atingindo o ponto P118 (741381,88 W / 7522339,93 S), segue pelo limite da ZUE-5 na direção 

sudoeste até encontrar o ponto P86, fechando o polígono da ZI-4.  

Zona Primitiva 8 (ZP-8) inicia-se no ponto P69, encontro do limite da ZUE-3 e o limite da UC 

em Cachoeiras de Macacu, cota altimétrica de 400 metros, segue pelo limite da UC na direção 

sudeste/sudoeste/noroeste até encontrar o córrego do Macuqui, atingindo o ponto P119 

(742505,70 W / 7519444,64 S); segue subindo por este córrego até encontrar seu afluente de 

margem esquerda, atingindo o ponto P120 (742231,18 W / 7520064,72 S); segue subindo por 

este afluente até encontrar a cota altimétrica de 740 metros o limite da ZI-4, atingindo o ponto 

P82; segue pelo limite da ZI-4 na direção nordeste até encontrar o limite da ZR-3, atingindo o 

ponto P61; segue pelo limite da ZR-3 na direção sul até encontrar o limite da ZUE-3, atingindo 

o ponto P60; de onde segue pelo limite da ZUE-3 na direção noroeste/sudoeste/sudeste até 

encontrar o ponto P69, fechando o polígono da zona ZP-8.  

Zona de Recuperação 4 (ZR-4) inicia-se no ponto P119 no limite da UC e da ZP-8, na cota 

altimétrica de 400 metros, e segue pelo limite da UC na direção sul/noroeste até encontrar um 

contribuinte da margem esquerda do rio Valério, atingindo o ponto P121 (741212,13 W / 

7519265,12 S); daí segue descendo por este afluente até encontrar o limite da ZUE-3, 

atingindo o ponto P80; segue por este limite na direção noroeste/nordeste até encontrar um 

outro afluente da margem esquerda do rio Valério no limite da ZI-3, atingindo o ponto P85; 

segue pelo limite da ZI-3 na direção sul/nordeste/sudeste até encontrar o ponto nos limites da 

ZI-3 e ZP-8, segue pelo limite da ZP-8 na direção sudeste até encontrar no limite da UC  o 

ponto P119, fechando o polígono da zona ZR-4.  

Zona de Recuperação 5 (ZR-5) inicia-se no ponto P80 e segue pelo limite da UC na direção 

sul/sudoeste/sul até atingir o ponto P122 (740099,12 W / 7512765,53 S); daí segue subindo 

pelo divisor de águas, direção noroeste até encontrar o topo de morro com elevação de 679 

metros, atingindo o ponto P123 ( 738933,08 W / 7512972,08 S);  continua seguindo o divisor 

agora na direção norte até atingir o ponto P124 (738939,44 W / 7513651,75 S); de onde 

segue em linha reta na direção noroeste até encontrar a cota altimétrica de 260 metros e uma 

afluente da margem esquerda do rio Duas Barras, atingindo o ponto P125 (738325,16 W  / 

7514012,96 S); segue descendo por este afluente até encontrar o rio Duas Barras, atingindo o 

ponto P126 (737838,94 W / 7514070,38 S); de onde segue subindo o rio até encontrar a cota 

altimétrica de 360 metros, atingindo o ponto P127 (739414,96 W / 7515724,40 S); segue em 

linha reta na direção nordeste até encontrar a cota altimétrica de 420 metros, atingindo o 

ponto P128 (739597,68 W / 7515868,48 S); segue subindo pelo divisor de águas na direção 

noroeste/nordeste até atingir o ponto P129 (738469,51 W / 7517390,25 S); segue em linha 

reta na direção nordeste até encontrar um afluente da margem esquerda do córrego da Toca, 

atingindo o ponto 130 (739121,29 W / 7517508,68 S); daí segue descendo por este afluente 
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até encontrar a cota altimétrica de 560 metros, atingindo o ponto P131 (739831,14 W / 

7517343,53 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção leste/norte/noroeste até 

encontrar um afluente da margem esquerda do rio Valério, atingindo o ponto P132 (739797,06 

W / 7519627,46 S); segue subindo por este afluente até encontrar o limite da ZUE-3, atingindo 

o ponto P133 (739691,90 W / 7519965,65 S); daí segue pelo limite da ZUE-3 na direção 

sudeste/nordeste/sudeste até atingir o ponto P80 fechando o polígono da ZR-5.  

Zona Primitiva - 9 (ZP-9) inicia-se no ponto P123 no limite da ZR-5 e no limite da UC, segue 

pelo limite da UC em Cachoeiras de Macacu na direção sudoeste atingir o ponto P134 

(738490,76 W / 7510712,06 S); segue em linha reta até encontrar um afluente da margem 

esquerda do córrego das Duas Pontes na cota altimétrica de 280 metros, atingindo o ponto 

P135 (737914,35 W / 7510873,74 S), segue descendo pelo afluente até encontrar o limite da 

UC, atingindo o ponto P136 (737477,05 W / 7511069,88 S); segue pelo limite da UC na 

direção noroeste/nordeste/sudoeste/nordeste até encontrar limite da ZR-5, atingindo o ponto 

P137 (736178,52 W / 7514024,02 S); segue descendo pelo afluente até encontrar a cota 

altimétrica de 240 metros, atingindo o ponto P138 (736311,36 W / 7514010,17 S); daí segue 

em linha reta na direção nordeste até encontrar o topo de morro, atingindo o ponto P139 

(737003,90 W / 7514501,30 S); segue em linha reta na direção noroeste até encontrar o 

próximo topo de morro, atingindo o ponto P140 (735962,24 W / 7514943,87 S); segue em 

linha reta na direção sudoeste até encontrar o próximo topo de morro, atingindo o ponto P141 

(735750,97 W / 7514483,86 S), segue em linha reta na direção sul até encontrar o limite da 

UC, atingindo o ponto P142 (735746,37 W / 7514276,79 S); segue pelo limite da UC, cota 

altimétrica 200 metros, na direção oeste/norte/nordeste até encontrar o divisor de águas no 

ponto P143 (735657,78 W / 7515880,77 S); daí segue pelo divisor na direção sudeste até 

encontrar a cota altimétrica de 420 metros, atingindo o ponto P144 (736215,97 W / 

7515463,99 S); segue pela cota altimétrica na direção sudeste/nordeste/sudoeste até 

encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto P145 (737121,48 W / 7514764,68 S); segue 

pelo divisor na direção nordeste até encontrar a cota altimétrica de 600 metros, atingindo o 

ponto P146  (738046,42 W / 7515617,80 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

nordeste/noroeste até encontrar um afluente da margem esquerda do rio Santa Maria, 

atingindo o ponto P147 (737931,23 W / 7517022,12 S); segue descendo por este afluente até 

encontrar o rio Santa Rosa no limite da UC, atingindo  o ponto P148 (737391,23 W / 

7517374,17 S); daí segue pelo limite da UC na direção 

sudoeste/noroeste/sudoeste/nordeste/norte até encontrar o limite da ZI-4, atingindo o ponto 

P97; segue pelo limite da ZI-4 na direção nordeste/sudeste/nordeste até encontrar um 

afluente da margem esquerda do rio Valério, atingindo o ponto P89; segue descendo por este 

afluente até encontrar o limite da ZUE 4, atingindo o ponto P149 ( 739676,93 W / 7520037,92 
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S); segue pelo limite da ZUE-5 até encontrar o limite da ZR-5, atingindo o ponto P133; daí 

segue pelo limite da ZR-5 até encontrar o ponto P123, fechando o polígono da zona ZP-9.  

 Zona de Recuperação 6 (ZR-6) inicia-se no P137, localizado no  limite da UC e limite da ZP-

9; segue pelo limite da ZP-9 na direção  nordeste/noroeste/sudoeste/sul até encontrar o limite 

da UC, atingindo o ponto P142, de onde segue pelo limite da UC na direção sudeste até 

encontrar o ponto P137, fechando o polígono da ZR-6.  

Zona de Recuperação -7 (ZR-7) inicia-se no P143 localizado no limite da UC e da ZP-9 de 

onde segue pelo limite da ZP-9 na direção sudoeste/nordeste/noroeste até encontrar o limite 

da UC, atingindo P148 , segue pelo limite da UC na direção sudoeste até encontrar o ponto 

P143 , fechando o polígono da zona ZR-7.  

Zona Primitiva 10 (ZP-10) inicia-se no ponto P98, localizado no limite da ZI-4 e da UC; segue 

pelo limite da UC na direção sudoeste/norte/sudoeste/sudeste até encontrar o divisor de 

águas, atingindo o ponto P150 (728613,16 W / 7516874,08 S); segue pelo divisor na direção 

noroeste até encontrar o ponto P99, segue pelo limite da ZI-4 na direção 

nordeste/sul/nordeste até encontrar o ponto P98, fechando o polígono da zona ZP-10.  

Zona de Recuperação 8 (ZP-8) inicia-se no ponto P86, localizado no limite da ZUE-5 e da ZI-4 

de onde segue pelo limite da ZI-4 na direção norte/oeste/sudoeste até encontrar o limite da 

ZP-9, atingindo o ponto P89; segue pelo limite da ZP-9 na direção sudeste até encontrar o 

limite da ZUE-5, atingindo o ponto P149; daí segue pelo limite da ZUE-5 na direção nordeste 

até encontrar o ponto P86, fechando o polígono da zona ZR-8. 

Zona de Recuperação 9 (ZR-9) inicia-se no ponto P150, localizado no limite da UC e da ZP-10 

de onde segue pelo limite da ZP-10 na direção noroeste até encontrar o limite da ZI-4, 

atingindo o ponto P99; segue pelo limite da ZI-4 na direção norte/oeste/sudoeste até encontrar 

a cota altimétrica de 340 metros, atingindo o ponto P102; segue descendo pelo divisor de 

águas até encontrar o limite da UC em Cachoeiras de Macacu, atingindo o ponto P151 

(725738,79 W / 7517543,80 S); daí segue pelo limite da UC na direção norte/leste/sudeste até 

encontrar o ponto P147, fechando o polígono da zona ZR-9.  

Zona Primitiva 11 (ZP-11) inicia-se no ponto P151 no limite da ZR-9 e no limite da UC; segue 

pelo limite da UC na direção sudoeste/noroeste/sudeste/sudoeste até encontrar o limite da 

ZUE-6, determinado pelo afastamento de 10 metros para cada lado do eixo principal da trilha, 

atingindo o ponto P152 (722649,28 W / 7515783,85 S); de onde segue pelo limite da ZUE-6, 

10 metros de afastamento na margem direita da trilha (sentido Cachoeiras de Macacu -

Teresópolis) na direção noroeste até  encontrar o limite da ZR-10 no afluente da margem 

esquerda do rio Boa Vista, atingindo o ponto P153 (722398,78 W / 7515957,28 S); segue 
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subindo pelo afluente na direção noroeste até encontrar o limite da ZI-4, atingindo o ponto 

P105; segue pelo limite da ZI-4 na direção leste/norte/leste/sudeste até o limite da ZR-9, 

atingindo o ponto P102; segue pelo limite da ZR-9 na direção sudeste até encontrar o ponto 

P151, fechando o polígono da ZP-11. 

Zona de Uso Extensivo - 6 (ZUE-6) delimita uma área de afastamento de 20 metros do eixo 

principal da trilha (10 metros para cada lado), inicia-se no ponto P152 localizado no limite da 

UC em Cachoeiras de Macacu e limite da ZP-11, segue pelo limite da UC por 20 metros, 

direção sudoeste, definindo afastamento de 10 metros da margem esquerda do eixo principal 

da trilha (sentido CM-Te), até atingir o ponto P154 (722631,37 W / 7515759,86 S); segue pelo 

afastamento da margem esquerda da trilha até encontrar o limite da UC em Teresópolis, 

atingindo o ponto P155 (719856,17 W / 7518253,59 S); segue pelo limite da UC na direção 

nordeste até encontrar o limite do afastamento de 10 metros do eixo da trilha (sentido CM-Te), 

em sua margem direita, atingindo o ponto P156 (719856,00 W / 7518253,55 S); segue pelo 

afastamento na direção sudoeste até encontrar o ponto P152, fechando o polígono da ZUE-6. 

Zona de Recuperação - 10 (ZR10) inicia-se no P153, localizado no limite entre ZUE-6 e ZP-

11; segue pelo limite da ZP-11 na direção noroeste até encontrar o limite ZI-4, atingindo o 

ponto P105; segue pelo limite da ZI-4 na direção noroeste/nordeste até encontrar a cota 

altimétrica de 960 metros, atingindo o ponto P157 (720506,97 W / 7518274,22 S); segue pela 

mesma cota altimétrica na direção noroeste até encontrar o divisor de águas, atingindo o 

ponto P158 (720055,32 W / 7518563,96 S); daí segue pelo divisor na direção noroeste até 

encontrar o limite da UC no município de Teresópolis, atingindo o ponto P159 (719655,54 W / 

7519319,66 S); segue pelo limite da UC na direção sudoeste até encontrar o ponto P153, 

fechando o polígono da ZR-10.  

Zona de Recuperação – 11 (ZR-11) inicia-se no ponto P155, localizado no limite da UC em 

Teresópolis e da ZUE-6; segue pelo limite da UC na direção sudoeste até encontrar na cota 

altimétrica 1000 metros um afluente da margem direita do córrego das Cruzes ou Canoas, 

atingindo o ponto P160 (719318,79 W / 7518019,40 S); segue subindo por este afluente até 

encontrar a cota altimétrica de  1040 metros, atingindo o ponto P161 (719234,75 W / 

7517926,87 S); segue por esta cota altimétrica na direção sul até encontrar o rio Boa Vista, 

atingindo o ponto P162 (719407,78 W / 7517014,85 S);  segue descendo por este rio até 

encontrar com a cota altimétrica de 760 metros, atingindo o ponto P163 (719841,50 W / 

7517490,13 S); segue pela mesma cota altimétrica até encontrar um afluente da margem 

direita do , atingindo o ponto P164 (719849,72 W / 7515851,28 S); segue descendo por este 

afluente até encontrar a cota altimétrica de 500 metros, limite da UC em Cachoeiras de 

Macacu, atingindo o ponto P165 (720881,32 W / 7515723,03 S); segue pelo limite da UC na 
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direção norte/sudeste até encontrar o limite da ZUE-6, atingindo o ponto P154; segue pelo 

limite da ZUE-6 na direção noroeste até encontrar o P155, fechando o polígono da ZR-11.  

Zona Intangível – 5 (ZI-5) inicia-se no ponto P166 (720350,72 W / 7515620,17 S), localizado 

no encontro do limite da ZR-10 e da cota altimétrica de 620 metros; segue pela mesma cota 

altimétrica na direção sudeste até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto P167 

(720621,35 W / 75115333,44 S);  segue pelo divisor na direção sudeste/sudoeste até 

encontrar a cota altimétrica de 240 metros, atingindo o ponto P168 (723750,42 W / 

7512709,12 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

noroeste/sudoeste/noroeste/sudoeste/noroeste/sul/oeste/noroeste até encontrar o rio Paraíso, 

atingindo o ponto P169 (753135,55 W / 7513859,95 S); daí segue subindo por este rio até 

encontrar a cota altimétrica de 500 metros, atingindo o ponto P170 (713917,77 W / 

7514562,11 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

sul//oeste/norte/oeste/sudoeste/noroeste até encontrar uma afluente da margem direita do rio 

Caneca Fina ou Sovacão, atingindo o ponto P171 (709238 W / 7513178,50 S); segue subindo 

por este afluente até encontrar a cota altimétrica de  860 metros, atingindo o ponto P172 

(708891,71 W / 7513428,76 S); de onde segue em linha reta até encontrar o divisor de águas, 

atingindo o ponto P173 (708777,43 W / 7513633,29 S); segue pelo divisor na direção nordeste 

até atingir o ponto P174 (710137,27 W / 7514204,75 S); de onde segue em linha reta na 

direção nordeste até atingir o ponto P175 (710407,73 W / 7514556,62 S); segue em linha reta 

na direção norte até encontrar o divisor de águas na cota altimétrica de metros, atingindo o 

ponto P176 (710451,04 W / 7515052,18 S);   segue pelo divisor na direção nordeste até 

encontrar a cota altimétrica de 900 metros, atingindo o ponto P177 (713828,09 W / 

7516729,97 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sul/nordeste até encontrar um 

afluente da margem direita do córrego do Jacarandá, atingindo o ponto P178 (714799,79 W / 

7517443,71 S); segue subindo por este afluente até encontrar a cota altimétrica de metros, 

atingindo o ponto P179 (751331,01 W / 7517004,29 S); segue em linha reta na direção 

sudeste até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto P180 (715450 W / 7516872,21 S); 

segue pelo divisor de águas na direção nordeste até encontrar a cota altimétrica de 1120 

metros, atingindo o ponto P181 (716574,02 W / 7518463,39 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção sudoeste/nordeste até atingir o ponto P182 (716408,14 W / 7517108,71 

S); se onde segue em linha reta na direção sudeste até encontrar o divisor de águas, 

atingindo o ponto P183 (716561,46 W / 7516808,25 S); segue pelo divisor na direção nordeste 

até encontrar o ponto P184 (716900,07 W / 7517205,05 S); segue em linha reta na direção 

sudeste até encontrar na cota altimétrica de 960 metros um afluente da margem direita do rio 

Varginha, atingindo o ponto P185 (716963,27 W / 7517158,13 S); segue descendo pelo rio até 

encontrar a cota altimétrica de 960 metros, atingindo o ponto P186 (717079,48 W / 

7516666,35 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sudoeste/sudeste/nordeste até 
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atingir o ponto P187 (718256,56 W / 7517048,99 S); daí segue em linha reta na direção 

sudeste até encontrar o divisor de águas no topo do morro, atingindo o ponto P188 

(718656,16 W / 7516651,93 S); segue pelo divisor na direção sudeste/nordeste/sudeste até 

encontrar o limite da ZR-11 na cota altimétrica de 760 metros, atingindo o ponto P189 

(720137,8 W / 7516158,31 S); segue pelo limite da ZR-11 na direção sudoeste/sudeste até 

atingir o ponto P166, fechando o polígono da zona ZI-5.  

Zona Primitiva -12 (ZP-12) inicia-se P166 na cota altimétrica de 620 metros no limite da ZI-5 e 

da ZR-11 de onde segue por este limite na direção sudeste/noroeste/sudeste/noroeste\ 

sudoeste/noroeste/sul/norte/oeste/nordeste/leste até encontrar o limite da ZR-11, atingindo o 

ponto P189; segue pelo limite da ZR-11 na direção norte/sudoeste/norte até encontrar o limite 

da UC no município de Teresópolis atingindo o ponto P160; segue pelo  limite da UC na direção 

sudoeste/nordeste/sudoeste/norte/sul/sudoeste/sul/leste/sudoeste/nordeste/noroeste até encon-

trar o limite da ZR-11, no município de Cachoeiras de Macacu, atingindo o ponto P165; daí 

segue na direção oeste até atingir o ponto P166, fechando o polígono da zona ZP-12.  

Zona de Recuperação – 12 (ZR-12) inicia-se no encontro do limite da UC no município de 

Teresópolis, cota altimétrica de 1200 metros, e afluente da margem direita do rio das Antas, 

atingindo o ponto P190 (728827,22 W / 7527674,70 S); segue subindo pelo afluente até 

encontrar a cota altimétrica de 1340 metros, atingindo o ponto P 191 (729200,69 W / 

7527758,06 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção noroeste/leste/sudeste até 

encontrar um afluente da margem esquerda do rio dos Frades, atingindo o ponto P192 

(730672,03 W / 7527766,03 S); segue descendo pelo afluente até encontrar a cota altimétrica 

de 1200 metros no limite da UC, atingindo o ponto P193 (730734,1 W / 7528347,05 S); segue 

pelo limite da UC na direção oeste/sudoeste até atingir o ponto P190, fechando o polígono da 

ZR-12.  

Zona de Recuperação – 13 (ZR-13) inicia-se no ponto P194 (729733,25 W / 7530922,88 S) 

localizado no córrego Sebastiana, limite da UC em Teresópolis, de onde segue pelo limite da 

UC na direção oeste/sudoeste/leste até encontrar um afluente da margem direita do rio dos 

Frades, atingindo o ponto P195 (729529,22 W / 7529889,18 S); segue subindo pelo afluente 

até encontrar a cota altimétrica de 1440 metros, atingindo o ponto P196 (729384,63 W / 

7530029,21 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

sul/noroeste/sudoeste/oeste/nordeste até encontrar o ponto P194, fechando o polígono da 

zona ZR-13.  

Zona de Recuperação – 14 (ZR-14) inicia-se no encontro do limite da UC no município de 

Teresópolis, cota altimétrica de 1500 metros, e o rio Vieira, atingindo o ponto P197 

(734175,33 W / 7531830,15 S); segue subindo pelo rio até encontrar a cota altimétrica de 720 
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metros, atingindo o ponto P198 (734226,46 W / 7531342,37 S); segue pela mesma cota 

altimétrica na direção nordeste/sudeste/sul até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto 

P199 (736549,86 W / 7530547,20 S); segue pelo divisor na direção sudeste até encontrar o 

limite da UC na cota altimétrica de 1500 metros, atingindo o ponto P200 (736956,93 W / 

7530061,11 S).  

Zona de Uso Extensivo – 7A (ZUE-7A) delimita uma área de afastamento de 20 metros do 

eixo principal da trilha (10 metros para cada lado), inicia-se no ponto P201 (732943,89 W / 

7528745,41 S) localizado no limite da UC, cota altimétrica de 1500 metros, no afastamento de 

10 metros - margem esquerda do eixo principal da trilha (sentido NF-Te), de onde segue por 

este afastamento na direção leste até encontrar o limite da ZUE-7B, atingindo o ponto P202 

(735179,74 W / 7528154,68 S); segue pelo limite da ZUE-7B na direção noroeste por 20 

metros até atingir no ponto P203 (735153,87 W / 7528175,07 S) o limite de afastamento da 

margem direita da trilha (sentido NF-Te); segue por este afastamento na direção oeste até 

encontrar o limite da UC em Teresópolis, atingindo o ponto P204 (732963,59 W / 7528753,80 

S); segue pelo limite da UC na direção sudoeste até atingir o ponto P201, fechando o polígono 

da zona ZUE-7A.  

Zona de Uso Extensivo – 7B (ZUE-7B) delimita uma área de afastamento de 20 metros do 

eixo principal da trilha (10 metros para cada lado), inicia-se no limite da UC em Nova Friburgo, 

na cota altimétrica de 1300 metros, atingindo o ponto P205 (736548,42 W / 7528333,66 S); 

segue por 20 metros pelo limite da UC na direção leste até atingir o ponto P206 (736585,2 W / 

7528339,75 S), localizado no afastamento de 10 metros da margem direita da trilha (sentido 

NF-Te); daí segue por afastamento da margem direita da trilha na direção 

oeste/sudoeste/oeste, passando pelos pontos P202 e P203, limite da ZUE-7A,  até atingir o 

ponto P207 (734106,39 W / 7527432,91 S); segue pelo limite por 20 metros na direção 

sudeste até encontrar o afastamento da margem esquerda da trilha (sentido NF-Te), atingindo 

o ponto P208 (734112,09 W / 7527413,45 S); daí segue pelo afastamento até atingir o ponto 

P205, fechando o polígono ZUE-7B.  

Zona de Recuperação – 15 (ZR-15) inicia-se no encontro do limite da UC no município de 

Nova Friburgo e a ZUE-7B, na cota altimétrica de 1300 metros, atingindo o ponto P206; segue 

pelo limite da UC na direção nordeste/noroeste/oeste até encontrar a cota altimétrica de 

metros e um afluente da margem direita do córrego João Grande, atingindo o ponto o P209 

(735523,74 W / 7529159,62 S); segue subindo pelo córrego até encontrar a cota altimétrica 

de metros, atingindo o ponto P210 (735315,86 W / 7529283,06 S); daí segue em linha reta na 

direção nordeste até encontrar a cota altimétrica de 1700 metros, atingindo o ponto P211 

(735145,21 W / 7529316,49 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção 

sudeste/sudoeste até atingir o ponto P212 (734788,14 W / 7528260,99 S); daí segue em linha 
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reta na direção leste até atingir o ponto P213 (734873,73 W / 7528268,66 S); no afluente da 

margem direita do córrego Três Picos; segue descendo por este afluente até encontrar o limite 

da ZUE-7B, atingindo o ponto P214 (735215,91 W / 7528343,38 S); segue pelo limite da ZUE-

7B na direção nordeste/sudeste/nordeste/leste/sudeste até encontrar o ponto P206, fechando 

o polígono da zona ZR-15. 

Zona de Recuperação – 16 (ZR-16) inicia-se no encontro do limite da UC no município de 

Nova Friburgo e a ZUE-7B, na cota altimétrica de 1300 metros, atingindo o ponto P205; segue 

pelo limite da UC na direção sudoeste/noroeste/sudoeste até encontrar com um afluente da 

margem direita do córrego Três Picos limite da ZUE-7B, atingindo o ponto P215 (735667,91 W 

/ 7528062,83 S); segue subindo pelo afluente até encontrar o limite da ZUE-7B, atingindo o 

ponto P216 (735240,06 W / 7528336,54 S); segue pelo limite da ZUE-7B na direção 

nordeste/sudeste nordeste/leste/sudeste até atingir o ponto P205, fechando  o polígono da 

zona ZR-16.  

Zona de Recuperação – 17 (ZR-17) inicia-se no encontro do limite da UC no município de 

Teresópolis, cota altimétrica 1500 metros, no ponto P217 (732667,58 W / 7529299,70 S); 

segue minha pelo limite da UC na direção nordeste/noroeste até encontrar o divisor de águas, 

atingindo o ponto P218 (733091,56 W / 7529772,46 S); segue pelo divisor na direção sudeste 

até encontrar a cota altimétrica de 1700 metros, atingindo o ponto P219 (733626,67 W / 

7529526,46 S); segue pela mesma cota altimétrica na direção sudeste/oeste até encontrar o 

limite da ZUE-7ª, atingindo o ponto P220 (733789,62 W / 7528866,66 S); segue pelo limite da 

ZUE-7A na direção oeste até encontrar o divisor de águas, atingindo o ponto P221 (733723,18 

W / 7528866,53 S); segue pelo divisor na direção nordeste até encontrar o ponto P217, 

fechando o polígono da zona ZR-17.  

Zona de Recuperação – 18 (ZR-18) inicia-se no limite da UC no município de Nova Friburgo, 

encontro do córrego Três Picos e a cota altimétrica de 1500 metros, atingindo o ponto P222 

(735501,49 W / 7528013,05 S); segue pelo limite da UC na direção leste/sudoeste/nordeste 

até encontrar divisor de águas, atingindo o ponto P223 (736541,33 W / 7527495,98 S); segue 

pelo divisor na direção sudoeste/noroeste até encontrar a cota altimétrica 1860 metros, 

atingindo o ponto P224 (735006,84 W / 7527274 S); segue pela mesma cota altimétrica até o 

limite ZUE-7B, atingindo o ponto P225 (734901,88 W / 7527360,09 S); segue  pelo limite da 

ZUE-7B na direção norte até atingir o ponto P2236 (734905,01 W / 7527553,02 S); de onde 

segue me linha reta até encontrar na cota altimétrica de 1700 metros e o córrego Três Picos, 

atingindo o ponto P227 (734976,25 W / 7527668,53 S); segue descendo pelo córrego até 

encontrar o ponto P222, fechando o polígono da zona ZR-18.  
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Zona de Recuperação – 19 (ZR-19) inicia-se no limite da UC no município de Nova Friburgo, 

cota altimétrica de 1400 metros e divisor de águas, no ponto P228 (736984,73 W / 

7527494,39 S), de onde pelo divisor na direção sudoeste/sudeste/nordeste até encontrar o 

limite da UC, atingindo o ponto P229 (738155,69 W /7527672,13 S); daí segue pelo limite da 

UC na direção sudoeste/noroeste até encontrar o ponto P228, fechando o polígono da zona 

ZR-19. 

Zona de Recuperação – 20 (ZR-20) inicia-se no encontro do limite da UC em Teresópolis, 

cota altimétrica de 1000 metros, e um afluente do córrego Meudon, atingindo ponto P230 

(711452,51 W / 7518222,02 S); segue subindo pelo afluente até encontrar  a cota altimétrica 

de 1080 metros, atingindo o ponto P231 (711603,09 W / 7518359,73 S); segue em linha reta 

na direção nordeste até encontrar a cota altimétrica de 1000 metros, atingindo o ponto P232 

(711654,53 W / 7518403,87 S); segue em linha reta na direção norte até encontrar um topo de 

morro o ponto P233 (711667,28 W / 7518535,42 S); daí segue em linha reta na direção 

noroeste até encontrar a cota altimétrica de metros, atingindo o ponto P234(711550,04 W / 

7518768,91 S); segue em linha reta até encontrar na cota altimétrica de metros um 

contribuinte de margem esquerda de um afluente da margem direita do rio Paquequer, 

atingindo o  ponto P235 (711569,48 W / 7518807,69 S); segue descendo pelo contribuinte até 

encontrar no limite da UC, cota altimétrica de  1000 metros, atingindo o ponto P236 

(711622,49 W / 7518938,54 S); daí segue pelo limite da UC na direção sudoeste/sudeste até 

atingir o ponto P230, fechando o polígono da zona ZR-20. 

Zona Primitiva -13 (ZP-13) inicia-se no ponto P159, localizado no limite da UC e da ZR-10, 

segue pelo limite da ZR-10 na direção sudeste até encontrar o limite da ZI-4, atingindo o ponto 

P157, daí segue pelo limite da ZI-4 na direção nordeste/sudeste até encontrar o limite da 

ZUE-5, atingindo o ponto P118; segue pelo limite da ZUE-5 na direção nordeste/leste/norte 

até encontrar o limite da UC em Nova Friburgo, atingindo o ponto P79; daí segue pelo limite 

da UC na direção oeste/noroeste/norte até encontrar o limite da ZR-19, atingindo o ponto  

P229; segue pelo limite da ZR-19 na direção sudoeste/noroeste até encontrar o limite da UC 

em Nova Friburgo, atingindo o ponto P228, de onde segue pelo limite da UC na direção 

sudoeste/norte até encontrar o limite da ZR-18, atingindo o ponto P223; segue pelo limite da 

ZR-18 na direção sudoeste/noroeste até encontrar o limite da ZUE-7B, atingindo o ponto 

P225; segue pelo limite da ZUE-7B na direção oeste/norte/leste/nordeste até encontrar o l 

imite da ZUE-7A, atingindo o ponto P202; segue pelo limite da ZUE-7A na direção 

oeste/noroeste/oeste até encontrar o limite da UC em Teresópolis, atingindo o ponto P201; daí 

segue pelo limite da UC na direção oeste/sul/sudoeste/noroeste até encontrar o limite da ZR-

12, atingindo o ponto P237 (730888,22 W / 7258045,50 S); segue pelo limite da ZR-12 até 

encontrar o limite da UC no ponto P200; segue pelo limite da UC na direção 
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sudeste/oeste/noroeste/sul/sudoeste até atingir o ponto P159, fechando o polígono da zona 

ZP-13.  

Zona Primitiva -14 (ZP-14) inicia-se no ponto P217 localizado nos limites da UC em 

Teresópolis e da ZR-17, segue pelo limite da ZR-17 na direção sudeste até encontrar o limite 

da ZUE-7A, atingindo o ponto P221; daí segue pelo limite da ZUE-7A até encontrar o limite da 

UC no município de Teresópolis, atingindo o ponto P204; segue pelo limite da UC na direção 

nordeste até atingir o ponto P217, fechando o limite da zona ZP-14.  

Zona Primitiva -15 (ZP-15) inicia-se no ponto P220 localizado no encontro dos limites as ZUE-

7A e ZR-17, de onde segue pelo limite da ZR-17 na direção leste/noroeste até encontrar o 

limite da UC em Teresópolis, cota altimétrica de 1500 metros, atingindo o ponto P218; segue 

pelo limite da UC na direção norte/sudoeste/noroeste até encontrar o limite da ZR-13, 

atingindo o ponto P195; segue pelo limite da ZR-13 na direção 

sudoeste/noroeste/sudoeste/nordeste até encontrar o córrego Sebastiana, no limite da UC, 

atingindo o ponto P194; segue pelo limite da UC na direção nordeste/sudoeste até encontrar o 

limite da ZR-14, atingido o ponto P197; daí segue pelo limite da ZR-14 na direção 

sul/nordeste/sudoeste até encontrar o limite da UC, atingindo o ponto P200; daí segue pelo 

limite da UC na direção oeste/sudeste/oeste até encontrar o limite da ZR-15, atingindo o ponto 

P209; segue pelo limite da ZR-15 na direção nordeste/sudeste/sudoeste/nordeste até 

encontrar o limite da ZUE-7B, atingindo P214; segue pelo limite da ZUE-7B até encontrar o 

limite da ZUE-7A , atingindo o ponto P203; daí segue na direção oeste/noroeste até encontrar 

o limite da ZR-17, atingindo o ponto P220, fechando o polígono ZP-15.  

Zona de Recuperação – 21 (ZR-21) inicia-se no ponto P137 encontro do limite da ZP-9 e o 

limite da UC em Cachoeiras de Macacu, cota altimétrica de 200 metros, de onde segue pelo li-

mite da UC na direção sudoeste/norte/nordeste até encontrar o limite da ZP-9, atingindo o ponto 

P136; daí segue pelo limite da ZP-9 até atingir o ponto P134, fechando o limite da ZR-21. 

 

 



Anexo B -  Listagem de Equipamentos da UC por Estrutura 
Proposta 
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ANEXO B – LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA UC POR ESTRUTURA PROPOSTA 

RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

MATERIAL PERMANENTE 
Alarme geral 1 1 1 1 - 1 1 6 
Arara de 1 m (varal) - 1 - - 1 1 1 4 
Armário de aço com 8 portas e tranca 1 1 1 1 1 1 1 7 
Armário de aço com 10 (dez) portas individuais e com chaves 1 1 1 1 1 1 1 7 
Arquivo com 04 (quatro) gavetas e chaves, chapa 22 4 2 2 2 2 3 2 17 
Banco de madeira para 8 pessoas (recepção e centro de visitantes) - 1 1 1 1 1 1 6 
Bebedouro elétrico - 1 1 1 1 1 1 6 
Box blindex com 1,92 x 1,80* - - - - 1 - - 1 
Cadeira (cor verde) com encosto, apoio para braço e prancheta - 30 - - 30 30 30 120 
Cadeira almofadada com apoio para braço (auditório) - 3 - - 3 3 3 12 
Cadeira comum 15 14 11 9 19 25 21 114 
Cadeira giratória 7 2 2 2 3 4 4 24 
Caixa de som amplificada - 1 - - 1 1 1 4 
Caixa para répteis 10 10 - - - - - 20 
Carregador de pilhas AA 1 1 1 1 1 1 1 7 
Cartão de memória de 2GB 2 1 1 1 2 2 2 11 
Central para Telefone PABX 1 - - - - - - 1 
Cofre base concretada 1 - - - - - - 1 
Cortinas rollon de madeira escura para janela com 1,50m x 1,20m* - - - - 5 - - 5 
Cortinas rollon de madeira escura para janela com 2,40m x 1,20m* - - - - 3 - - 3 
Espelho com 60 cm de diâmetro (banheiros visitantes - F e M) - 2 - - 2 2 2 8 
Espelho com 60 cm x 50 cm (banheiro administração) 1 1 1 1 1 1 1 7 
Estante de aço com prateleiras 5 5 3 3 5 5 5 31 
Extintores de incêndio (água, gás carbônico e pó químico seco)  1 1 1 1 1 1 1 7 
Filmadora DVD 1 - - - - - - 1 
Filtro de água 1 - - - - - - 1 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

Fogão 1 1 1 1 1 1 1 7 
Gaiola para aves e animais de médio porte 10 10 - - - - - 20 
Galões de 10 L, 20 L e 200 L (armazenamento de combustível) 1 1 1 1 - 1 1 6 
Gerador elétrico portátil à gasolina 1 - - - - - - 1 
GPS geodésico 1 - - - - - - 1 
Guincho Trifor 2 - - - - 1 - 3 
Jaula para mamíferos de grande e médio porte 3 3 - - - - - 6 
Kit 3 Mastros + 3 bandeiras (1 País, 1 Estado e 1 Unidade de 
Conservação) 1 1 1 1 - 1 1 6 

Lixeira de coleta seletiva (papel, plástico, vidro, metal e lixo comum) 1 2 1 1 2 2 2 11 
Lixeira Ecobox 1 1 1 1 - 1 1 6 
Lixeira para escritório (papel) 5 5 1 1 5 5 5 27 
Lixeira para lixo comum 10 10 5 5 10 10 10 60 
Lixeira para papel higiênico 1 5 1 1 5 5 5 23 
Lixeira para papel toalha 1 3 1 1 3 3 3 15 
Lousa branca com tripé 1 1 1 1 1 1 1 7 
Maquete do parque - 1 - - 1 1 1 4 
Maquete dos Três Picos (trilhas e vias) - 1 - - - - - 1 
Máquina fotográfica digital 2 1 1 1 2 2 2 11 
Máquina fotográfica digital profissional com objetivas 12MP 1 - - - - - - 1 
Mesa com 1,50 m (auditório) - 1 - - 1 1 1 4 
Mesa para computador com 3 gavetas  7 2 2 2 3 4 4 24 
Mesa para leitura de mapas 1 1 1 1 1 1 1 7 
Mesa para telefone 5 3 3 3 3 4 4 25 
Mesa redonda de reunião  1 - - - 1 1 1 4 
Microfone - 1 - - 1 1 1 4 
Par de pilhas tamanho AA recarregáveis 2 1 1 1 2 2 2 11 
Placa indicativa de área molhada 10 - - - - - - 10 
Placa indicativa de risco de escorregamento 10 - - - - - - 10 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

Placa indicativa de risco de movimentação de terra 10 - - - - - - 10 
Prateleira de madeira com 2 m - 2 - - 2 2 2 8 
Rádio (base) - 1 - - - 1 - 2 
Rádio (móvel) 4 1 1 1 - 2 1 10 
Rádio (portátil) 2 2 2 2 6 4 3 21 
Refrigerador 1 1 1 1 1 1 1 7 
Suporte para copos descartáveis 1 2 1 1 2 2 2 11 
Suporte para papel toalha 1 3 1 1 3 3 3 15 
Suporte para sabonete 1 3 1 1 3 3 3 15 
Telão para projeção - 1 - - 1 1 1 4 
Telefone sem fio com ramal interno 5 3 3 3 3 4 4 25 
Tenda armável de alumínio - 1 1 1 1 1 1 6 
Termohigroanemômetro (estação meteorológica portátil) 3 1 1 1   1 1 8 
Ventilador de parede 5 4 2 2 4 4 4 25 

MATERIAL DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO 

Kit de jardinagem e ferramentas de manutenção: cortador de grama a 
gasolina, roçadeira com pá de metal, foice, enxada, vassoura manual de 
folhas, pá, pá de ponta, serra circular, motosserra, bomba elétrica móvel, 
mangueira 50 m, tesoura de poda, serrote de jardineiro, serra em arco, 
compressor, esmeril, furadeira, martelo, serrote, maleta de ferramentas 100 
peças. 

1 1 1 1 - 1 1 6 

Descrição: 
Bomba elétrica móvel 1 1 1 1 - 1 1 6 
Compressor 1 1 1 1 - 1 1 6 
Cortador de grama a gasolina - - - - - - 1 1 
Enxada 1 1 1 1 - 1 1 6 
Esmeril 1 1 1 1 - 1 1 6 
Foice 1 1 1 1 - 1 1 6 
Furadeira 1 1 1 1 - 1 1 6 
Maleta de ferramentas 100 peças 1 1 1 1 - 1 1 6 
Mangueira 50 m 1 1 1 1 - 1 1 6 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

Martelo 1 1 1 1 - 1 1 6 
Motosserra 1 1 1 1 - 1 1 6 
Pá 1 1 1 1 - 1 1 6 
Pá de ponta 1 1 1 1 - 1 1 6 
Roçadeira com pá de metal 1 1 1 1 - 1 1 6 
Serra circular 1 1 1 1 - 1 1 6 
Serra em arco 1 1 1 1 - 1 1 6 
Serrote de jardineiro 1 1 1 1 - 1 1 6 
Tesoura de poda 1 1 1 1 - 1 1 6 
Vassoura manual de folhas 1 1 1 1 - 1 1 6 

MATERIAL DE CONSUMO 
KIT UNIFORME: 04 camisas pólo, 01 camisa de botão, 02 calças, 01 cinto, 
01 par de coturnos impermeáveis, 01 boné, 01 casaco tipo parka com 
revestimento interno. 

8 7 6 4 12 14 11 62 

Descrição: 
Boné com logo do Parque 8 7 6 4 12 14 11 62 
Calça 16 14 12 8 24 28 22 124 
Camisa de botão com logo do parque 8 7 6 4 12 14 11 62 
Camisa pólo com logo do parque 32 28 24 16 48 56 44 248 
Casaco tipo parka com revestimento interno c/logo do parque 8 7 6 4 12 14 11 62 
Cinto 8 7 6 4 12 14 11 62 
Par de coturnos impermeáveis 8 7 6 4 12 14 11 62 

MATERIAL DE CAMPO 
KIT CAMPO GERAL: 1 rancho (fogão portátil e grades), 2 binóculos, 1 
mochila de 75l, 2 head lamp, 1 cabo solteiro (corda), 4 mosquetões,1 GPS, 
1 bússola, 1 clinômetro, 1 trena, 1 kit primeiros socorros, 2 facas e 2 facões 
com bainha 

1 2 1 1 1 2 2 10 

Descrição: 
Binóculos 2 4 2 2 2 4 4 20 
Bússola 1 2 1 1 1 2 2 10 
Cabo solteiro (corda) 1 2 1 1 1 2 2 10 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

Clinômetro 1 2 1 1 1 2 2 10 
Faca 2 4 2 2 2 4 4 20 
Facão com bainha 2 4 2 2 2 4 4 20 
Fogão portátil + grade 1 2 1 1 1 2 2 10 
GPS 1 2 1 1 1 2 2 10 
Head lamp 2 4 2 2 2 4 4 20 
Kit primeiro socorros 1 2 1 1 1 2 2 10 
Mesa de armação com banco de alumínio 1 2 1 1 1 2 2 10 
Mochila de 75 l 1 2 1 1 1 2 2 10 
Mosquetão 4 8 4 4 4 8 8 40 
Trena de 50 m 1 2 1 1 1 2 2 10 

KIT CAMPO PESSOAL: lanterna, cantil, colete de campo, saco de dormir. 
Par de luvas para manuseio de madeira, capacete, bota de couro com cano 
alto, biqueira de aço e borracha de alta densidade. 

- 4 4 2 5 8 6 29 

Descrição: 
Cantil - 4 4 2 5 8 6 29 
Capacete - 4 4 2 5 8 6 29 
Colete de campo - 4 4 2 5 8 6 29 
Lanterna - 4 4 2 5 8 6 29 
Par de botas de couro com cano alto, biqueira de aço e borracha de 
alta densidade - 4 4 2 5 8 6 29 

Par de luvas para manuseio de madeira - 4 4 2 5 8 6 29 
Saco de dormir  - 4 4 2 5 8 6 29 

MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Computador e totem de madeira (centro de visitantes) - 1 - - 1 1 1 4 
Desktop completo 3 1 1 1 2 2 3 13 
Desktop para geoprocessamento com leitor de cartão 2 1 1 1 1 1 1 8 
Estabilizador  2 2 2 2 2 2 2 14 
Filtro de linha 05 tomadas 4 4 2 2 4 4 4 24 
Fotocopiadora (toner)  1 - - - - - - 1 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE E NÚCLEOS  

Descrição Sede Núcleo Três 
Picos 

Núcleo Macaé 
de Cima 

Núcleo Silva 
Jardim 

Núcleo 
Jequitibá 

Núcleo Vale 
da Revolta 

Núcleo 
Paraíso 

Quantidade 
Total 

HD portátil 1 TB 1 - - - - - - 1 
Impressora a laser 1 1 1 1 1 1 1 7 
Multifuncional a laser 1 1 1 1 1 1 1 7 
Nobreak 5 2 2 2 3 3 4 21 
Notebook 3 - - - - 1 - 4 
Projetor de multimídia - 1 - - 1 1 1 4 

VEÍCULOS 
Trailler com acoplamento em pick-up p/fiscalização (unidade móvel) 
+ 1 Notebook e 1 Gerador portátil a gasolina.  1 - - - - - - 1 

Veículo de passeio 2 1 - - - 1 1 5 
Veículo tipo furgão c/kit multimídia (unid. móvel p/educação 
ambiental) 1 - - - - - - 1 

Descrição:                 
Caixa de som amplificada 1 - - - - - - 1 
Microfone 1 - - - - - - 1 
Televisão 1 - - - - - - 1 
Aparelho de DVD 1 - - - - - - 1 
Veículo tipo pick-up 4x4 cabine dupla 4 1 1 1 - 2 1 10 

* Obs.: A quantidade e medida do box blindex e das cortinas são para o núcleo Jequitibá. Para a sede e os outros núcleos serão de acordo com suas estruturas. 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA POSTO DE FISCALIZAÇÃO (quant. total = 9) 

  Quantidade / PF Quantidade total 
MATERIAL PERMANENTE 

Arquivo com 04 (quatro) gavetas e chaves, chapa 22 1 9 
Bebedouro elétrico 1 9 
Beliche de aço com colchões 1 9 
Cadeira comum 2 18 
Cadeira giratória 2 18 
Espelho com 60 cm x 50 cm (banheiro administração) 1 9 
Estante de aço com prateleiras 1 9 
Extintores de incêndio (água, gás carbônico e pó químico seco) - (PF 
Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 1 3 

Fogão  1 9 
Frigobar  1 9 
Galões de 10 L, 20 L e 200 L (armazenamento de combustível) - (PF 
Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 1 3 

Kit 3 Mastros + 3 bandeiras (1 País, 1 Estado e 1 Unidade de 
Conservação) - (PF - Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 3 3 

Lixeira de coleta seletiva (papel, plástico, vidro, metal e lixo comum) - (PF 
Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 1 3 

Lixeira Ecobox - (PF Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 1 3 
Lixeira para escritório (papel) 2 18 
Lixeira para lixo comum 2 18 
Lixeira para papel higiênico 1 9 
Lixeira para papel toalha 1 9 
Mesa para computador com 3 gavetas 2 18 
Mesa para telefone 1 9 
Rádio (base) (PF - Jacarandá) 1 1 
Rádio (móvel - viatura) (PF - Caledônia, Guapiaçu e Jacarandá) 1 3 
Rádio (portátil) 2 18 
Suporte para copos descartáveis 1 9 
Suporte para papel toalha 1 9 
Suporte para sabonete 1 9 
Telefone com ramal 1 9 
Ventilador de parede 1 9 

MATERIAL DE INFORMÁTICA 
Desktop completo 1 9 
Nobreak 1 9 
Estabilizador 1 9 
Impressora a laser 1 9 

VEÍCULOS 
Quadriciclo 1 9 
Veículo tipo pick-up 4x4 cabine dupla (PF - Caledônia, Guapiaçu e 
Jacarandá) 1 3 

KIT NUPIF 1 9 
Descrição material operacional:    

Abafador 10 90 
Binóculo 1 9 
Esguicho regulável de 1” 1 9 
Facão com bainha 3 27 
GPS 1 9 
Macleod 5 45 
Mangueiras de 1” 3 27 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA POSTO DE FISCALIZAÇÃO (quant. total = 9) 

  Quantidade / PF Quantidade total 
Mochila costal 5 45 
Motobombas portáteis 3 27 
Motoroçadeira 1 9 
Motosserra 1 9 
Pá de bico 5 45 
Pinga-fogo 1 9 
Pulaski 2 18 
Sistema de iluminação portátil 1 9 

Descrição material de apoio:    
Cantil 2 18 
Carregador de pilhas AA 1 9 
Cartão de memória de 2GB 1 9 
Clinômetro 1 9 
Máquina fotográfica digital 1 9 
Mochila de 75 l 1 9 
Par de pilhas tamanho AA recarregáveis 2 18 
Trena 50 m 1 9 

Descrição material pessoal + EPI:    
Calça (em Nomex) 4 36 
Camisa (em Nomex) 4 36 
Capacete 4 36 
Casaco térmico (em Nomex) 4 36 
Cinto NA 4 36 
Colete guarda-parque 4 36 
Máscaras de proteção 4 36 
Óculos de proteção 4 36 
Par de botas de couro com biqueira de aço, cano alto e borracha de alta 
densidade 4 36 

Par de luvas 4 36 

   
RELAÇÃO DE MATERIAL PARA GUARITAS DE VIGILÂNCIA (quant. total = 10) 

  Quantidade / 
guarita Quantidade total 

MATERIAL PERMANENTE 

Cadeira comum 1 10 
Espelho com 60 cm x 50 cm (banheiro administração) 1 10 
Lixeira para lixo comum 1 10 
Lixeira para papel higiênico 1 10 
Lixeira para papel toalha 1 10 
Mesa com 3 gavetas 1 10 
Suporte para sabonete 1 10 
Suporte para papel toalha 1 10 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA BILHETERIA* 
 Quantidade / 

bilheteria Quantidade total 

   Entrada no núcleo       
(quant. total = 6)   

 MATERIAL PERMANENTE 

Cadeira alta e rotativa sem braço 1 6 
Cofre tipo boca de lobo 1 6 
Lixeira para escritório (papel) 1 6 
Lixeira para lixo comum 1 6 
Mesa caixa 1 6 
Roleta de acesso 1 6 
Ventilador de parede 1 6 

* Se o sistema de cobrança for administrado por pessoa física, instituição privada ou cooperativas locais, esses serão 
responsáveis pela aquisição e manutenção dos equipamentos das bilheterias.                                                                                

   

RELAÇÃO DE MATERIAL PARA ALOJAMENTOS  

  Quantidade / 
alojamento Quantidade total 

   
Alojamento para 
pesquisadores         

(quant. total = 4) 
  

MATERIAL PERMANENTE 

Ar condicionado (laboratório) 1 4 
Bancada de azulejo para laboratório 2 8 
Bebedouro elétrico 1 4 
Beliche de aço com colchões 4 16 
Cadeira comum 6 24 
Cadeira giratória 2 8 
Espelho com 60 cm de diâmetro (banheiros visitantes - F e M) 1 4 
Estante de aço com prateleiras (biblioteca) 2 8 
Estufa e material de secagem (prensa e placas de alumínio) 1 4 
Extintores de incêndio (água, gás carbônico e pó químico seco)  1 4 
Fogão 1 4 
Freezer 1 4 
Frigobar 1 4 
Lixeira para escritório (papel) 2 8 
Lixeira para lixo comum 2 8 
Lixeira para papel higiênico 2 8 
Lixeira para papel toalha 2 8 
Lupa + vidrarias 1 4 
Mesa redonda de reunião 1 4 
Prateleiras de madeira com 2 m 1 4 
Suporte para papel toalha 2 8 
Suporte para sabonete 2 8 
Ventilador de parede 2 8 

MATERIAL DE INFORMÁTICA 
Desktop completo 1 4 
Estabilizador 1 4 
Filtro de Linha 05 tomadas 1 4 
Impressora a laser 1 4 
Nobreak 1 4 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE INFORMAÇÃO (quant. total = 8) 

  Quantidade / UI Quantidade total 
MATERIAL PERMANENTE 

Bebedouro elétrico 1 8 
Cadeira comum 1 8 
Cadeira giratória 1 8 
Espelho com 60 cm x 50 cm (banheiro administração) 2 16 
Lixeira de coleta seletiva (papel, plástico, vidro, metal e lixo comum) 1 8 
Lixeira para lixo comum 1 8 
Lixeira para papel higiênico 2 16 
Lixeira para papel toalha 2 16 
Mesa simples 1 8 
Suporte para papel toalha 2 16 
Suporte para sabonete 2 16 

 



Anexo C - Modelos de Construções Propostas para as 
Estruturas no PETP 
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ANEXO C - MODELOS DE CONSTRUÇÕES PROPOSTAS PARA AS ESTRUTURAS NO PETP 
(Acervo INEA) 

 
a) Banheiros públicos. 

 
 

 
 
 

 
b) Deck para Vale Macacu no núcleo Jequitibá. 

 

 

c) Mesa com bancos para área externa dos Centros de Visitantes. 
 

d) Quiosque. 
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e) Mirante para trilha do Jequitibá no núcleo de mesmo nome 

(planta baixa) 

 

 
f) Mirante para trilha do Jequitibá no núcleo de mesmo nome 

(vista) 
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g) Pórtico e guarita para acesso aos núcleos. 

 

h) Lanchonete no mirante da Serra. 

 
i) Totens para trilhas. 

        

j)Totem e pórtico para trilha do Jequitibá. 
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k) Pérgula para estacionamento. 

 
 

        

 
l) Ponte próxima a Cachoeira Sete Quedas. 
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ANEXO D – CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  GERAL           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Total 

1 Despesas Operacionais 638.994  594.900  594.900  593.550    2.422.344  3.286.590  3.804.470  4.358.420 4.565.181 18.438.355 

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  407.700  407.700  407.700  407.700    1.630.800  2.306.556  2.710.033  3.123.087 3.279.241 13.049.718 

1.3 Material de Consumo    44.094  -    -    -    44.094     33.144     34.052     43.443     36.017     190.750  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes     52.200     52.200     52.200     52.200     208.800  238.770  268.569  300.751  315.789    1.332.678  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás     11.400     11.400     11.400     11.400  45.600     58.590     65.489     71.541     75.118     316.338  

1.7 Água e Esgoto 2.700  2.700  2.700  2.700  10.800     16.380     18.522     20.837     21.879  88.418  

1.8 Telefone, Fax e Internet 5.100  5.100  5.100  4.400  19.700     28.980     33.075     53.482     56.156     192.094  

1.9 Correios e Telégrafos 3.000  3.000  3.000  2.700  11.700     16.380     18.522     20.837     21.879  89.618  

1.10 Manutenção    85.200     85.200     85.200     85.200     340.800  433.440  490.172  545.936  571.670    2.382.017  

1.11 Propaganda e Publicidade 5.100  5.100  5.100  5.100  20.400     26.460     27.783     29.172     30.631     134.446  

1.12 Impostos e Taxas 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  7.560  9.261     11.113     11.669  44.403  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas 2.250  2.250  2.250  1.900    8.650     11.970     12.569     13.197     13.857  60.592  

1.14 Reprografia 2.850  2.850  2.850  2.850  11.400     15.750     16.538     17.364     18.233  79.284  

1.15 Viagens e Estadias  7.800  7.800  7.800  7.800  31.200     45.360     47.628     50.009     52.510     226.707  

1.16 Fretes e Transportes em Geral 1.950  1.950  1.950  1.950    7.800     11.970     12.569     13.197     13.857  59.392  

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos 1.350  1.350  1.350  1.350    5.400  7.560  7.938  8.335  8.752  37.985  

1.19 Outras Despesas 5.100  5.100  5.100  5.100  20.400     27.720     31.752     36.118     37.924     153.914  

2 Investimentos 3.017.485  980.987  1.126.201  1.210.923    6.335.596  3.043.980  2.374.397  1.798.997  896.632  14.449.601  

 Total Geral 3.656.479  1.575.887  1.721.101  1.804.473    8.757.939  6.330.570  6.178.866  6.157.418 5.461.813 32.887.956 



Anexo D-2 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Sede Cachoeiras de Macacu           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Total 

1 Despesas Operacionais 231.647  210.750  210.750  210.750     863.897  895.595  939.806  993.053    1.036.136  4.728.488  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais     86.400     86.400     86.400     86.400     345.600  362.880  381.024  400.075  420.079  1.909.658  

1.3 Material de Consumo    20.897  -    -    -    20.897     10.445     10.399     17.175     11.465  70.380  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes     41.400     41.400     41.400     41.400     165.600  173.880  182.574  191.703  201.288     915.045  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  5.550  5.550  5.550  5.550  22.200     23.310     24.476     25.699     26.984     122.669  

1.7 Água e Esgoto 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

1.8 Telefone, Fax e Internet 2.100  2.100  2.100  2.100    8.400  8.820  9.261  9.724     10.210  46.415  

1.9 Correios e Telégrafos 1.500  1.500  1.500  1.500    6.000  6.300  6.615  6.946  7.293  33.154  

1.10 Manutenção    60.000     60.000     60.000     60.000     240.000  252.000  264.600  277.830  291.722    1.326.152  

1.11 Propaganda e Publicidade 2.100  2.100  2.100  2.100    8.400  8.820  9.261  9.724     10.210  46.415  

1.12 Impostos e Taxas    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas    900     900     900     900    3.600  3.780  3.969  4.167  4.376  19.892  

1.14 Reprografia 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

1.15 Viagens e Estadias  4.500  4.500  4.500  4.500  18.000     18.900     19.845     20.837     21.879  99.461  

1.16 Fretes e Transportes em Geral    900     900     900     900    3.600  3.780  3.969  4.167  4.376  19.892  

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.19 Outras Despesas 1.800  1.800  1.800  1.800    7.200  7.560  7.938  8.335  8.752  39.785  

2 Investimentos 2.007.680  346.987  492.201  642.653    3.489.521  1.572.375  1.387.577  896.632  896.632    8.242.736  

 Total Geral 2.239.327  557.737  702.951  853.403  4.353.418  2.467.969  2.327.383  1.889.685    1.932.769  12.971.224  



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos Anexo D-3 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Jequitibá            

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Total 

1 Despesas Operacionais 115.416  107.640  107.640  107.640     438.336  455.806  478.250  502.564  527.228    2.402.184  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  100.440  100.440  100.440  100.440     401.760  421.848  442.940  465.087  488.342    2.219.978  

1.3 Material de Consumo 7.776  -    -    -      7.776  3.718  3.558  4.137  3.879  23.068  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  1.050  1.050  1.050  1.050    4.200  4.410  4.631  4.862  5.105  23.208  

1.7 Água e Esgoto    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.8 Telefone, Fax e Internet    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.9 Correios e Telégrafos    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.10 Manutenção 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

1.11 Propaganda e Publicidade 1.500  1.500  1.500  1.500    6.000  6.300  6.615  6.946  7.293  33.154  

1.12 Impostos e Taxas -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.13 Jornais, Boletins e Revistas    450     450     450     450    1.800  1.890  1.985  2.084  2.188    9.946  

1.14 Reprografia    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.15 Viagens e Estadias  -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.16 Fretes e Transportes em Geral -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.19 Outras Despesas 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

2 Investimentos 231.635  100.000  100.000  8.210     439.845     25.000  188.620  -    -       653.465  

  Total Geral 347.051  207.640  207.640  115.850     878.181  480.806  666.870  502.564  527.228    3.055.649  



Anexo D-4 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Paraíso           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1 Despesas Operacionais 156.311  148.530  148.530  148.530     601.901  609.904  640.053  672.457  705.615  3.229.930  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  119.880  119.880  119.880  119.880     479.520  503.496  528.671  555.104  582.860  2.649.651  

1.3 Material de Consumo 7.781  -    -    -      7.781  3.718  3.558  4.137  3.879  23.073  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  5.400  5.400  5.400  5.400  21.600  5.040  5.292  5.557  5.834  43.323  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  2.400  2.400  2.400  2.400    9.600     10.080     10.584     11.113     11.669  53.046  

1.7 Água e Esgoto    750     750     750     750    3.000  3.150  3.308  3.473  3.647  16.577  

1.8 Telefone, Fax e Internet 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

1.9 Correios e Telégrafos    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.10 Manutenção    12.000     12.000     12.000     12.000  48.000     50.400     52.920     55.566     58.344     265.230  

1.11 Propaganda e Publicidade    900     900     900     900    3.600  3.780  3.969  4.167  4.376  19.892  

1.12 Impostos e Taxas    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.14 Reprografia    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.15 Viagens e Estadias  1.800  1.800  1.800  1.800    7.200  7.560  7.938  8.335  8.752  39.785  

1.16 Fretes e Transportes em Geral    450     450     450     450    1.800  1.890  1.985  2.084  2.188    9.946  

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos    450     450     450     450    1.800  1.890  1.985  2.084  2.188    9.946  

1.19 Outras Despesas 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

2 Investimentos 336.840  120.000  120.000  126.060     702.900     42.340  -    -    -       745.240  

  Total Geral 493.151  268.530  268.530  274.590    1.304.801  652.244  640.053  672.457  705.615    3.975.170  



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos Anexo D-5 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Vale da Revolta           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1 Despesas Operacionais -    -    -    -      -    784.050  817.763  858.072  901.673  3.361.558  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  -    -    -    -      -    594.216  623.927  655.123  687.879  2.561.145  

1.3 Material de Consumo -    -    -    -      -       11.544  6.632  6.384  7.401  31.961  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  -    -    -    -      -       37.170     39.029     40.980     43.029     160.207  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  -    -    -    -      -       10.710     11.246     11.808     12.398  46.161  

1.7 Água e Esgoto -    -    -    -      -    5.040  5.292  5.557  5.834  21.723  

1.8 Telefone, Fax e Internet -    -    -    -      -    7.560  7.938  8.335  8.752  32.585  

1.9 Correios e Telégrafos -    -    -    -      -    3.780  3.969  4.167  4.376  16.292  

1.10 Manutenção -    -    -    -      -       75.600     79.380     83.349     87.516     325.845  

1.11 Propaganda e Publicidade -    -    -    -      -    5.040  5.292  5.557  5.834  21.723  

1.12 Impostos e Taxas -    -    -    -      -    2.520  2.646  2.778  2.917  10.862  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas -    -    -    -      -    2.520  2.646  2.778  2.917  10.862  

1.14 Reprografia -    -    -    -      -    3.780  3.969  4.167  4.376  16.292  

1.15 Viagens e Estadias  -    -    -    -      -       12.600     13.230     13.892     14.586  54.308  

1.16 Fretes e Transportes em Geral -    -    -    -      -    3.780  3.969  4.167  4.376  16.292  

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos -    -    -    -      -    1.890  1.985  2.084  2.188    8.146  

1.19 Outras Despesas -    -    -    -      -    6.300  6.615  6.946  7.293  27.154  

2 Investimentos 138.000  414.000  414.000  419.000    1.385.000  620.855  -    -    -      2.005.855  

 Total Geral 138.000  414.000  414.000  419.000    1.385.000  1.404.905  817.763  858.072  901.673    5.367.413  



Anexo D-6 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Três Picos           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1 Despesas Operacionais 135.620  127.980  127.980  127.980     519.560  541.234  567.950  596.739  626.121  2.851.604  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  100.980  100.980  100.980  100.980     403.920  424.116  445.322  467.588  490.967  2.231.913  

1.3 Material de Consumo 7.640  -    -    -      7.640  3.718  3.558  4.127  3.879  22.923  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  5.400  5.400  5.400  5.400  21.600     22.680     23.814     25.005     26.255     119.354  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  2.400  2.400  2.400  2.400    9.600     10.080     10.584     11.113     11.669  53.046  

1.7 Água e Esgoto    450     450     450     450    1.800  1.890  1.985  2.084  2.188    9.946  

1.8 Telefone, Fax e Internet 1.200  1.200  1.200  1.200    4.800  5.040  5.292  5.557  5.834  26.523  

1.9 Correios e Telégrafos    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.10 Manutenção    12.000     12.000     12.000     12.000  48.000     50.400     52.920     55.566     58.344     265.230  

1.11 Propaganda e Publicidade    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.12 Impostos e Taxas    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.14 Reprografia    450     450     450     450    1.800  1.890  1.985  2.084  2.188    9.946  

1.15 Viagens e Estadias  1.500  1.500  1.500  1.500    6.000  6.300  6.615  6.946  7.293  33.154  

1.16 Fretes e Transportes em Geral    600     600     600     600    2.400  2.520  2.646  2.778  2.917  13.262  

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos    300     300     300     300    1.200  1.260  1.323  1.389  1.459    6.631  

1.19 Outras Despesas    900     900     900     900    3.600  3.780  3.969  4.167  4.376  19.892  

2 Investimentos 303.330  -    -       15.000     318.330  783.410  169.120  -    -      1.270.860  

  Total Geral 438.950  127.980  127.980  142.980     837.890  1.324.644  737.070  596.739  626.121    4.122.464  



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos Anexo D-7 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Macaé de Cima           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1 Despesas Operacionais -    -    -    -      -    -    360.647  375.238  393.619    1.129.504  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  -    -    -    -      -    -    288.149  302.557  317.685     908.391  

1.3 Material de Consumo -    -    -    -      -    -    6.348  3.224  3.003  12.576  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  -    -    -    -      -    -       17.861     18.754     19.691  56.305  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  -    -    -    -      -    -    3.969  4.167  4.376  12.512  

1.7 Água e Esgoto -    -    -    -      -    -    1.323  1.389  1.459    4.171  

1.8 Telefone, Fax e Internet -    -    -    -      -    -    2.646  2.778  2.917    8.342  

1.9 Correios e Telégrafos -    -    -    -      -    -    1.323  1.389  1.459    4.171  

1.10 Manutenção -    -    -    -      -    -       35.060     36.812     38.653     110.525  

1.11 Propaganda e Publicidade -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.12 Impostos e Taxas -    -    -    -      -    -    1.323  1.389  1.459    4.171  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.14 Reprografia -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.15 Viagens e Estadias  -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.16 Fretes e Transportes em Geral -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.19 Outras Despesas -    -    -    -      -    -    2.646  2.778  2.917    8.342  

2 Investimentos -    -    -    -      -    -    629.080  -    -       629.080  

  Total Geral -    -    -    -      -    -    989.727  375.238  393.619  1.758.584  



Anexo D-8 Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Demonstrações Financeiras 2009 a 2013   

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP           Em R$  

Núcleo :  Silva Jardim           

Item Título 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1 Despesas Operacionais -    -    -    -      -    -    -    360.297     374.789     735.086  

1.2 Pessoal e Encargos Sociais  -    -    -    -      -        277.552 291.430   568.982   

1.3 Material de Consumo -    -    -    -      -    -    -    4.258  2.511    6.769  

1.4 Combustíveis e Lubrificantes  -    -    -    -      -    -    -       18.754     19.691  38.445  

1.5 Prestação de Serviços -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.6 Energia Elétrica e Gás  -    -    -    -      -    -    -    2.778  2.917    5.696  

1.7 Água e Esgoto -    -    -    -      -    -    -    1.389  1.459    2.848  

1.8 Telefone, Fax e Internet -    -    -    -      -    -    -       18.754     19.691  38.445  

1.9 Correios e Telégrafos -    -    -    -      -    -    -    1.389  1.459    2.848  

1.10 Manutenção -    -    -    -      -    -    -       31.256     31.256  62.512  

1.11 Propaganda e Publicidade -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.12 Impostos e Taxas -    -    -    -      -    -    -    1.389  1.459    2.848  

1.13 Jornais, Boletins e Revistas -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.14 Reprografia -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.15 Viagens e Estadias  -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.16 Fretes e Transportes em Geral -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.17 Seguros -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.18 Aluguel de Máq., Equipam. e Veículos -    -    -    -      -    -    -    -    -      -    

1.19 Outras Despesas -    -    -    -      -    -    -    2.778  2.917    5.696  

2 Investimentos -    -    -    -      -    -    -    902.365  -       902.365  

  Total Geral -    -    -    -      -    -    -    1.262.662 374.789 1.637.451 
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

 

Plano de Manejo - Despesas de Pessoal e Encargos Sociais 2009 a 2013          

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Funcionários Ano 1 

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
Nº. R$ 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1.2 Despesas de Pessoal e Encargos Sociais 136 - 407.700  407.700  407.700  407.700  1.630.800  2.306.556  2.710.033  3.123.087  3.279.241  13.049.718  

1.2.1 Salários - - 226.500  226.500  226.500  226.500   906.000  1.281.420  1.505.574  1.735.048  1.821.801    7.249.843  

1.2.1.1 Interno (funcionários Inea) 14 - 57.000  57.000  57.000  57.000   228.000   289.800   330.750   375.071   393.824    1.617.445  

 Chefe da UC 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

 Subchefe 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

 Coord. de Uso Público e Ed. Ambiental 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

 Coord. de Pesquisa e Manejo 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

 Coord. de Proteção 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

 Tesoureiro 1 1.000,00   3.000    3.000    3.000    3.000     12.000     12.600     13.230     13.892     14.586  66.308  

 Coord. de Núcleo 1 2.000,00 -    -    -    -      -       25.200     26.460     27.783     29.172    108.615  

 Tec. de Uso Público e Ed. Ambiental 6 2.000,00 18.000  18.000  18.000  18.000     72.000   100.800   132.300   166.698   175.033    646.831  

 Tec. de Pesquisa e Manejo 1 2.000,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     25.200     26.460     27.783     29.172    132.615  

1.2.1.2 Externo (servidores cedidos) 36 - 54.000  54.000  54.000  54.000   216.000   317.520   381.024   450.085   472.589    1.837.217  

 Guarda Parque 36 900,00 54.000  54.000  54.000  54.000   216.000   317.520   381.024   450.085   472.589    1.837.217  

 Outros funcionários 0 - -    -    -    -      -      -      -      -      -      -    

1.2.1.3 Terceirizado 86 - 115.500  115.500  115.500  115.500   462.000   674.100   793.800   909.893   955.388    3.795.181  

 Auxiliar de Campo (guardião) 29 500,00 22.500  22.500  22.500  22.500     90.000   144.900   178.605   201.427   211.498    826.430  

 Vigilante Patrimonial 26 1.000,00 42.000  42.000  42.000  42.000   168.000   252.000   304.290   361.179   379.238    1.464.707  

 Auxiliar Administrativo 1 1.000,00   3.000    3.000    3.000    3.000     12.000     12.600     13.230     13.892     14.586  66.308  

 Auxiliar de Uso Público 18 1.000,00 36.000  36.000  36.000  36.000   144.000   201.600   224.910   250.047   262.549    1.083.106  

 Auxiliar de Limpeza 7 500,00   6.000    6.000    6.000    6.000     24.000     31.500     39.690     48.620     51.051    194.862  

 Auxiliar de Manutenção 2 500,00   3.000    3.000    3.000    3.000     12.000     12.600     13.230     13.892     14.586  66.308  

 Jardineiro 3 500,00   3.000    3.000    3.000    3.000     12.000     18.900     19.845     20.837     21.879  93.461  

1.2.2 Encargos Sociais - - 181.200  181.200  181.200  181.200   724.800  1.025.136  1.204.459  1.388.039  1.457.441    5.799.874  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Material de Consumo 2009 a 2013            

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Consumo mensal      

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
Nº. R$ 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

1.3 Material de Consumo  -   -    44.094   -     -     -       44.094    33.144    34.052     43.443    36.017   190.750  

1.3.1 Artigos em Geral de Escritório  -   -    13.954   -     -     -       13.954    13.769    14.275     17.692    15.387  75.077  

 pasta arquivo tipo GEKA 150  9,90   891   -     -     -      891  1.247  546  1.375   481    4.541  

 pasta suspensa  1.560  2,26  2.571   -     -     -    2.571   426  298  1.530   1    4.826  

 grampeador 26/6 53   21,99   770   -     -     -      770   231  121  76  -      1.198  

 grampo 26/6 53  3,28   115   -     -     -      115   155  181    201   211  863  

 perfurador de papéis 53  7,81   273   -     -     -      273     82     43  27  -    426  

 papel A4 - reciclado 530   13,59  4.755   -     -     -    4.755  6.419  7.489  8.335  8.752  35.749  

 papel carbono simples - cor preta 24   18,66   298   -     -     -      298   411  473    518   408    2.109  

 livro de ata c/  100 folhas 75  6,59   264   -     -     -      264   415  291    191   120    1.280  

 livro de protocolo c/  100 folhas 43  4,16   104   -     -     -      104   153  115  87     66  524  

 corretivo ortográfico 43  1,08     27   -     -     -    27     40     48  54     56  224  

 cola plástica 9 g 43  3,19     80   -     -     -    80   117  141    159   167  663  

 quadro branco p/ uso hidrocor e bloco de 
papel 13   55,99   448   -     -     -      448   118  123  65  -    754  

 bloco de papel de modelo padrão (flip-charp) 33   28,74   575   -     -     -      575   755  951  1.098  1.153    4.531  

 canetas para quadro branco - cor azul 65  2,68   107   -     -     -      107   141  178    202   212  840  

 canetas para quadro branco - cor preta 65  2,68   107   -     -     -      107   141  178    202   212  840  

 canetas para quadro branco - cor vermelha 65  2,68   107   -     -     -      107   141  178    202   212  840  

 caneta marca texto 160  1,05   115   -     -     -      115   143  173    194   203  827  

 pincel atômico - cor azul 65  1,52     61   -     -     -    61     80  100    114   120  475  

 pincel atômico - cor vermelha 65  1,52     61   -     -     -    61     80  100    114   120  475  

 fita adesiva transparente c/  5 cm de largura 80  5,39   270   -     -     -      270   368  446    499   524    2.106  

 fita adesiva transparente c/  1 cm de largura 80  1,21     61   -     -     -    61     83  100    112   118  473  

 fita adesiva dupla-face c/  2 cm de largura 80  4,29   215   -     -     -      215   293  355    397   417    1.676  

 clipes para papéis 0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 1 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 2 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 2/0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 3/0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 4/0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 6/0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  

 clipes para papéis 8/0 (pote 500 gramas) 13  4,29     39   -     -     -    39     50     57  65     68  277  



Plano de Manejo do Parque Estadual dos Três Picos Anexo D-11 

  

 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Material de Consumo 2009 a 2013            

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Consumo mensal      

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
Nº. R$ 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

 caneta esferográfica azul 125  0,39     31   -     -     -    31     42     49  56     58  236  

 caneta esferográfica preta 125  0,39     31   -     -     -    31     42     49  56     58  236  

 caneta esferográfica vermelha 125  0,39     31   -     -     -    31     42     49  56     58  236  

 lapiseiras 0.5 43  8,79   220   -     -     -      220   185     48    150     41  643  

 grafite p/ lapiseira 0.5 85  3,03   151   -     -     -      151   222  267    298   313    1.251  

 borracha macia 53  0,83     29   -     -     -    29     39     45  51     53  217  

 almofada para carimbo - preta 30  3,29     62   -     -     -    62     86     65  76     80  370  

 tinta para almofada de carimbo - preta 60  2,08     79   -     -     -    79   109  128    144   152  613  
 lápis nº. 2  120  0,30     24   -     -     -    24     32     36  42     44  177  
 apontador de lápis 43  1,10     28   -     -     -    28     12   6  34   1   80  

 bloco de papel para rascunho com picote  125  0,90     68   -     -     -    68     95  114    130   137  543  

 extrator de grampo 53  2,80     98   -     -     -    98     29     15  10  -    153  

 régua de plástico 40 cm 53  1,89     66   -     -     -    66     60     10    7  -    143  

 tesoura uso geral aço inox  43  9,95   249   -     -     -      249   104     55  35  -    443  

 elástico (500 gramas) 27  9,00   207   -     -     -      207   236  258    281   295    1.278  

              

1.3.2 
Artigos para Limpeza e Produção de 
Higienização  -   -    13.054   -     -     -       13.054    14.183    15.415     17.982    17.782  78.417  

 vassoura tipo piaçava 94  6,08   426   -     -     -      426   543  603    662   695    2.928  

 rodo 94  4,38   307   -     -     -      307   391  435    477   500    2.109  

 vassoura de pêlo 94  3,89   272   -     -     -      272   347  386    423   444    1.873  

 vassoura para vaso sanitário 94  3,99   279   -     -     -      279   356  396    434   456    1.921  

 saco para lixo 5 litros (100 unidades) 61  6,90   311   -     -     -      311   398  441    487   512    2.149  

 saco para lixo 30 litros (50 unidades) 61  7,20   324   -     -     -      324   416  460    508   534    2.242  

 saco para lixo 50 litros (100 unidades) 61   12,90   581   -     -     -      581   745  825    911   956    4.018  

 saco para lixo 100 litros (25 unidades) 61  8,50   383   -     -     -      383   491  544    600   630    2.647  

 balde plástico (18 litros) 64   16,90   811   -     -     -      811   177     56    666     20    1.731  

 mangueira ½" x 50 m, com adaptadores 26     115,80  2.084   -     -     -    2.084   486  255    275   134    3.235  

 estopa para limpeza (500 g) 61  4,50   203   -     -     -      203   260  288    318   334    1.402  

 esponja (3 unidades) 101  1,20     84   -     -     -    84   113  127    140   147  612  

 saco de algodão para limpeza 90  0,99     59   -     -     -    59     83     93    103   108  447  

 detergente biodegradável 160  1,38   138   -     -     -      138   203  228    256   268    1.093  

 cloro 46  1,40     42   -     -     -    42     59     66  75     78  320  

 sabão em pó 160  3,09   309   -     -     -      309   454  511    572   601    2.448  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Material de Consumo 2009 a 2013            

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Consumo mensal      

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
Nº. R$ 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

 desodorizante sanitário 385 1,59   398   -     -     -      398   551  631    709   744    3.032  
 desinfetante 155 2,18   196   -     -     -      196   298  349    392   411    1.646  
 papel higiênico (c/  64 unidades)  90  46,72  2.803   -     -     -    2.803  3.924  4.378  4.868  5.111  21.084  

 detergente multiuso 140 5,80   522   -     -     -      522   731  831    940   987    4.011  

 pá de lixo 83 3,20   192   -     -     -      192     50     18    157     15  432  

 palha de aço 255 0,89   169   -     -     -      169   215  240    263   276    1.163  

 sabonete líquido (5 litros) 54 7,20   274   -     -     -      274   363  405    450   473    1.964  

 toalheiro interfolha 2/3 dobras branco 365 4,90  1.127   -     -     -    1.127  1.595  1.837  2.070  2.174    8.803  

 papel toalha interfolha 3 dobras (5 unidades) 160 6,00   600   -     -     -      600   882  992  1.111  1.167    4.752  

 pregadores (cesto c/  24 unidades) 40 5,99   162   -     -     -      162     50     20    114   7  353  

              

1.3.3 Artigos e Utensílios em Geral -  -    17.085   -     -     -       17.085  5.193  4.361  7.769  2.848  37.256  

 manta de solteiro 54   109,00  4.578   -     -     -    4.578   916  481   -    -      5.974  

 jogo de cama solteiro (lençol e fronha)  108  20,00  1.680   -     -     -    1.680   336  176    889     23    3.105  

 protetor de colchão solteiro 108  46,00  3.864   -     -     -    3.864   773  406  1.973     53    7.068  
 travesseiro 54  17,00   714   -     -     -      714   143     75    382     20    1.333  
 protetor de travesseiro 100  17,00  1.292   -     -     -    1.292   286  150    755     20    2.502  

 toalha de mesa 1,40 x 1,40 m 15  14,90   134   -     -     -      134     31     33  93     17  309  

 toalha de mesa 1,40 x 2,20 m 15  21,90   197   -     -     -      197     46     48    134     25  450  

 conjunto de copos de vidro (6 unidades) 35 5,90   139   -     -     -      139   176     65    144     43  566  

 abridor de garrafa 7 1,80   7   -     -     -      7    2   2    2  -     13  

 colher de pau 7 3,90     16   -     -     -    16    4   4    5  -     29  

 escorredor de arroz 7 5,00     20   -     -     -    20    5   6    6  -     37  

 escorredor de macarrão 7 5,00     20   -     -     -    20    5   6    6  -     37  

 conjunto de porta mantimentos (5 potes) 7  23,50     94   -     -     -    94     25     26  27  -    172  
 açucareiro 7 3,50     14   -     -     -    14    4   4    4  -     26  
 tábua de passar 7  25,00   100   -     -     -      100     26     28  29  -    183  

 saboneteira 53 5,00   215   -     -     -      215     32     11  12  -    269  

 cabides (conjunto c/  10 unidades) 18 5,00     60   -     -     -    60     16     17  10   6  108  

 faqueiro c/  42 peças (garfos, facas, 
colheres) 7  90,00   360   -     -     -      360     95     99    104  -    658  

 aparelho de jantar 42 peças (pratos, xícaras 
e travessas) 

7    240,00   960   -     -     -      960   252  265    278  -      1.754  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Material de Consumo 2009 a 2013            

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Consumo mensal      

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total Geral 
Nº. R$ 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Total 

 
conjunto com 8 panelas (incluso panela de 
pressão) 7    250,00  1.000   -     -     -    1.000   263  276    289  -      1.828  

 garrafa térmica (1 litro) 14  15,00   120   -     -     -      120     32     33  35  -    219  

 garrafão térmico (5 litros) 14  29,00   232   -     -     -      232     61     64  67  -    424  

 guardanapos de papel (16 unidades) 140  11,90   952   -     -     -      952  1.250  1.574  1.929  2.025    7.730  

 pano de prato (6 unidades) 14 4,90     39   -     -     -    39     51     54  34     24  203  

 papel toalha (4 pacotes c/  2 rolos cada) 84 5,80   278   -     -     -      278   365  460    564   592    2.260  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

2. Investimentos  -   -    3.017.485  980.987   1.126.201  1.210.923  6.335.596  3.043.980  2.374.397  1.798.997   896.632  14.449.601  

2.1 Obras e Reformas  -   -  438.000  820.667  820.667  830.667  2.910.000  1.205.000   915.000   725.000   -  5.755.000  

              

2.2 Planos Setoriais  -   -  151.255  160.320  305.534  315.636   932.746  1.308.815  1.142.017   896.632   896.632   5.176.841  

2.2.1 Programa de Pesquisa  -   -     3.753     3.753     3.753     3.753  15.012  15.012  15.012  15.012  15.012  75.060  

2.2.2 Programa de Monitoramento  -   -  20.920  22.655  151.508  151.508   346.591   778.352   760.059   760.059   760.059   3.405.120  

2.2.3 
Programa de Visitação e Turismo 
Sustentável 

 -   -  14.680  14.680  14.680   19.048  63.088   119.872  83.680  40.000  40.000   346.640  

2.2.4 Programa de Interpretação Ambiental  -   -  91.240  91.240  97.480   97.480   377.440   189.920   140.000   -  -  707.360  

2.2.5 Programa de Recreação / Contemplação  -   -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.6 Programa de Ecoturismo / Montanhismo  -   -  - - - -  -   3.000    3.000    3.000    3.000  12.000  

2.2.7 
Programa de Educação Ambiental para 
Atividades da UC  -   -     5.570     5.570     5.570     5.570  22.280  40.920  18.640  18.640  18.640   119.120  

2.2.8 
Programa de Áreas Dedicadas a Atividades 
Religiosas  -   -  - - -    3.286    3.286  13.144  13.144   -  - 29.575  

2.2.9 Programa de Relações Públicas  -   -     3.080  3.080  3.080  3.080  12.320  27.230  27.230    9.040    9.040  84.860  

2.2.10 
Programa de Incentivo às Alternativas de 
Desenvolvimento 

 -   -  - - 2.669  3.869    6.539  36.957  21.480    7.280    7.280  79.536  

2.2.11 
Programa de Educação Ambiental Voltado 
para o Entorno da UC 

 -   -  - -    5.833     5.833  11.667  28.333  21.170    5.000    5.000  71.170  

2.2.12 Programa de Manejo de Fauna  -   -     6.552     6.552     6.552     6.552  26.208    4.368    4.368    4.368    4.368  43.680  

2.2.13 Programa de Manejo de Flora  -   -     1.092     1.092     1.901     1.901    5.986  11.244  11.244  11.244  11.244  50.960  

2.2.14 
Programa de Manejo de Bacias 
Hidrográficas 

 -   -    728    728     1.537     1.537    4.530    6.148    6.148    6.148    6.148  29.120  

2.2.15 
Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas  -   -     3.640     3.640     3.640     3.640  14.560   -  -  -  - 14.560  

2.2.16 Programa de Fiscalização  -   -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.17 
Programa de Prevenção e Combate a 
Incêndios 

 -   -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.18 Programa de Vigilância Patrimonial  -   -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.19 Programa de Administração e Manutenção  -   -  -    7.331     7.331     4.211  18.872  16.842  16.842  16.842  16.842  86.240  

2.2.20 
Programa de Infraestrutura e 
Equipamentos 

 -   -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.21 Programa de Regularização Fundiária -  -  - - - -  -  -  -  -  -  - 

2.2.22 Programa de Cooperação Institucional -  -  - - - -  -  -  -  -  -  - 
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

2.2.23 Programa de Sustentabilidade da UC -  -  - - -    4.368    4.368  17.472   -  -  - 21.840  

2.3 Bens e Equipamentos -  -    2.428.230  - -  64.620  2.492.850   530.165   317.380   177.365   -  3.517.760  

2.3.1 Veículos -  -    1.400.000  - - - 1.400.000   260.000   147.000   115.000   -  1.922.000  

 Veículo de passeio  5 30.000,00  120.000  - - -  120.000  30.000   -  -  -  150.000  

 Veículo tipo pickup 4x4, cabine dupla 13  15.000,00    1.035.000  - - - 1.035.000   230.000   115.000   115.000   -  1.495.000  

 
Veículo tipo furgão (unidade móvel p/ 
educação ambiental) 1 100.000,00  100.000  - - -  100.000   -  -  -  -  100.000  

 
Veículo tipo trailler para acoplamento em 
pickup (unidade móvel p/ fiscalização) 1  33.000,00  33.000  - - - 33.000   -  -  -  - 33.000  

 Veículo tipo quadriciclo 4x4 9  16.000,00  112.000  - - -  112.000   - 32.000   -  -  144.000  

              

2.3.2 Mobiliário -  -  80.110  - -  11.150  91.260  49.900  30.490    9.950   -  181.600  

 Arara 1 m (varal) 4 110,00    330  - - -  330   110   -  -  -  440  

 Armário de aço com 10 (dez) portas 
individuais e com chaves 7 1.040,00     4.160  - - -   4.160    1.040    1.040    1.040   -   7.280  

 Armário de aço com 8 portas e tranca 7 790,00     3.160  - - -   3.160   790   790   790   -   5.530  

 
Arquivo com 04 (quatro) gavetas e chaves, 
chapa 22 26 620,00     6.200  - -    1.860    8.060    3.720    3.100    1.240   - 16.120  

 Cadeira (cor verde) com encosto, apoio para 
braço e prancheta 120 380,00  34.200  - - - 34.200  11.400   -  -  - 45.600  

 Cadeira almofadada com apoio para braço 
(auditório) 

12 320,00     2.880  - - -   2.880   960   -  -  -   3.840  

 Cadeira comum 174   80,00     5.520  - -   800    6.320    4.080    2.720   800   - 13.920  

 Cadeira giratória 58 170,00     2.720  - -    1.020    3.740    3.060    2.720   340   -   9.860  

 
Cortinas rolton madeira escura para janela 
com1,50 m x 1,20 m* 5 200,00     1.000  - - -   1.000   -  -  -  -   1.000  

 Cortinas rolton madeira escura para janela 
com2,40 m x 1,20 m* 3 300,00    900  - - -  900   -  -  -  -  900  

 Cofre base concretada 1 1.100,00     1.100  - - -   1.100   -  -  -  -   1.100  

 Mesa com 1,50 m (auditório) 4 130,00    390  - - -  390   130   -  -  -  520  

 
Banco de madeira para 8 pessoas (recepção 
e centro de visitantes) 6 450,00     1.350  - - -   1.350   450   450   450   -   2.700  

 Mesa para computador com 3 gavetas  42 230,00     3.680  - -    1.380    5.060    2.300    1.840   460   -   9.660  

 Mesa para leitura de mapas 7 1.260,00     5.040  - - -   5.040    1.260    1.260    1.260   -   8.820  

 Mesa para telefone 34 120,00     1.800  - -   360    2.160   840   720   360   -   4.080  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 Mesa redonda de reunião  8 200,00    600  - - -  600   600   400   -  -   1.600  

 Prateleira de madeira com 2 m 12   80,00    480  - - -  480   320   160   -  -  960  

 Arquivo com 04 (quatro) gavetas e chaves, 
chapa 22 - 620,00  - - - -  -  -  -  -  -  - 

 Estante de aço com prateleiras 49 230,00     4.600  - -   690    5.290    2.760    2.530   690   - 11.270  

 Beliche de aço com colchões 27 720,00  - - -    2.160    2.160    7.920    9.360   -  - 19.440  

 Mesa caixa 6 400,00  - - -   400   400    1.200   400   400   -   2.400  

 Cadeira alta e rotativa sem braço 6 200,00  - - -   200   200   600   200   200   -   1.200  

 Cofre tipo boca de lobo 6 400,00  - - -   400   400    1.200   400   400   -   2.400  

 Roleta de acesso 6 1.400,00  - - -    1.400    1.400    4.200    1.400    1.400   -   8.400  

 Mesa simples 18 120,00  - - -   480   480   960   600   120   -   2.160  

 Mesa redonda para 8 pessoas 1 400,00  - - - -  -  -  400   -  -  400  

              

2.3.3 Equipamentos de Informática -  -  82.820  - -    8.910  91.730  33.900  23.950    8.520   -  158.100  

 Desktop para geoprocessamento com leitor de 
cartão 8 3.800,00  19.000  - - - 19.000    3.800    3.800    3.800   - 30.400  

 Desktop completo 26 1.800,00  16.200  - -    5.400  21.600  12.600  10.800    1.800   - 46.800  

 Notebook 4 2.400,00     7.200  - - -   7.200    2.400   -  -  -   9.600  

 Notebook (p/ utilização no trailler) 1 2.400,00     2.400  - - -   2.400   -  -  -  -   2.400  

 HD portátil 1 TB 1 600,00    600  - - -  600   -  -  -  -  600  

 Computador e totem de madeira (centro de 
visitantes) 

4 2.700,00     8.100  - - -   8.100    2.700   -  -  - 10.800  

 Estabilizador  27 100,00    800  - -   300    1.100   700   700   200   -   2.700  

 Nobreak 34 470,00     6.580  - -    1.410    7.990    3.760    3.290   940   - 15.980  

 Filtro de linha 05 tomadas 28   40,00    640  - - -  640   240   160   80   -   1.120  

 Projetor de multimídia 4 3.000,00     9.000  - - -   9.000    3.000   -  -  - 12.000  

 Multifuncional a laser 7 1.100,00     4.400  - - -   4.400    1.100    2.200    1.100   -   8.800  

 Impressora a laser 20 600,00     2.400  - -    1.800    4.200    3.600    3.000   600   - 11.400  

 Fotocopiadora (toner)  1 5.500,00     5.500  - - -   5.500   -  -  -  -   5.500  

              

2.3.4 Equipamentos de Comunicação -  -  52.490  - -  12.100  64.590  23.910  15.620    5.920   -  110.040  

 Microfone 4   50,00    150  - - -  150   50   -  -  -  200  

 Caixa de som amplificada 4 400,00     1.200  - - -   1.200   400   -  -  -   1.600  

 Central para telefone PABX 1 680,00    680  - - -  680   -  -  -  -  680  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 Filmadora DVD 1 2.500,00     2.500  - - -   2.500   -  -  -  -   2.500  

 Máquina fotográfica digital 11 500,00     3.500  - - -   3.500    1.000   500   500   -   5.500  

 Máquina fotográfica digital profissional com 
objetivas 12 mP 

1 3.500,00     3.500  - - -   3.500   -  -  -  -   3.500  

 Rádio (base) 3 2.400,00     2.400  - -    2.400    4.800    2.400   -  -  -   7.200  

 Rádio (portátil) 39 1.100,00  14.300  - -    6.600  20.900  11.000    8.800    2.200   - 42.900  

 Rádio (móvel) 13 2.500,00  15.000  - -    2.500  17.500    7.500    5.000    2.500   - 32.500  

 Telefone sem fio com ramal interno 25 240,00     3.600  - - -   3.600   960   720   720   -   6.000  
 Kit multimídia (unidade móvel p/ educação ambiental)           
 . caixa de som amplificada 1  400,00    400  - - -  400   -  -  -  -  400  

 . microfone 1    50,00   50  - - -  50   -  -  -  -  50  

 . televisão 1  430,00    430  - - -  430   -  -  -  -  430  

 . aparelho de DVD 1  280,00    280  - - -  280   -  -  -  -  280  

 Telefone com ramal 9  200,00  - - -   600   600   600   600   -  -   1.800  

 Kit NUPIF (material de apoio)             

 . máquina fotográfica digital 9  500,00     4.500  - - -   4.500   -  -  -  -   4.500  

              - 

2.3.5 Máquinas e Ferramentas -   -  321.980  - - -  321.980    4.800    4.800    4.800   -  336.380  

 Gerador elétrico portátil à gasolina 1  800,00    800  - - -  800   -  -  -  -  800  

 Gerador elétrico portátil à gasolina (unidade 
móvel p/ fiscalização) 

1  800,00    800  - - -  800   -  -  -  -  800  

 Guincho Trifor 3  200,00    400  - - -  400   -  -  -  -  400  
 Kit de Jardinagem e Ferramentas de Manutenção            
 . cortador de grama a gasolina 1  2.100,00     2.100  - - -   2.100   -  -  -  -   2.100  

 . roçadeira com pá de metal 6  1.100,00     3.300  - - -   3.300    1.100    1.100    1.100   -   6.600  

 . foice 6    25,00   75  - - -  75   25   25   25   -  150  

 . enxada 6    20,00   60  - - -  60   20   20   20   -  120  

 . vassoura manual de folhas 6   70,00    210  - - -  210   70   70   70   -  420  

 . pá 6    30,00   90  - - -  90   30   30   30   -  180  

 . pá de ponta 6    25,00   75  - - -  75   25   25   25   -  150  

 . serra circular 6  590,00     1.770  - - -   1.770   590   590   590   -   3.540  

 . motosserra 6  1.000,00     3.000  - - -   3.000    1.000    1.000    1.000   -   6.000  

 . bomba elétrica móvel 6  500,00     1.500  - - -   1.500   500   500   500   -   3.000  

 . mangueira 50 m 6  130,00    390  - - -  390   130   130   130   -  780  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 . tesoura de poda 6    40,00    120  - - -  120   40   40   40   -  240  

 . serrote de jardineiro 6    80,00    240  - - -  240   80   80   80   -  480  

 . serra em arco 6    50,00    150  - - -  150   50   50   50   -  300  

 . compressor 6  570,00     1.710  - - -   1.710   570   570   570   -   3.420  

 . esmeril 6  220,00    660  - - -  660   220   220   220   -   1.320  

 . furadeira 6  230,00    690  - - -  690   230   230   230   -   1.380  

 . martelo 6    40,00    120  - - -  120   40   40   40   -  240  

 . maleta de ferramentas 100 peças 6   80,00    240  - - -  240   80   80   80   -  480  

 Kit NUPIF (material operacional)             

 . abafador 90    45,00     4.050  - - -   4.050   -  -  -  -   4.050  

 . macleod 45    70,00     3.150  - - -   3.150   -  -  -  -   3.150  

 . mochila costal 45 700,00  31.500  - - - 31.500   -  -  -  - 31.500  

 . pá de bico 45   50,00     2.250  - - -   2.250   -  -  -  -   2.250  

 . pinga-fogo 9  440,00     3.960  - - -   3.960   -  -  -  -   3.960  

 . pulaski 18  230,00     4.140  - - -   4.140   -  -  -  -   4.140  

 . facão com bainha 27   60,00     1.620  - - -   1.620   -  -  -  -   1.620  

 . motosserra 9  940,00     8.460  - - -   8.460   -  -  -  -   8.460  

 . motoroçadeira 9  1.800,00  16.200  - - - 16.200   -  -  -  - 16.200  

 . sistema de iluminação portátil 9  340,00     3.060  - - -   3.060   -  -  -  -   3.060  

 . motobombas portáteis 27  8.000,00  216.000  - - -  216.000   -  -  -  -  216.000  

 . mangueiras de 1” 27  320,00     8.640  - - -   8.640   -  -  -  -   8.640  

 . esguicho regulável de 1” 9    50,00    450  - - -  450   -  -  -  -  450  

              

2.3.6 Eletrodomésticos  -   -  13.740  - -    5.890  19.630  15.060  17.950    2.370   - 55.010  

 Bebedouro elétrico 27  550,00     2.200  - -    1.650    3.850    4.950    5.500   550   - 14.850  

 Filtro de água 1  400,00    400  - - -  400   -  -  -  -  400  

 Fogão 20  500,00     2.500  - -    1.500    4.000    2.500    3.000   500   - 10.000  

 Refrigerador 7  750,00     3.000  - - -   3.000   750   750   750   -   5.250  

 Ventilador de parede 47 190,00     3.230  - -   760    3.990    2.470    1.900   570   -   8.930  

 Frigobar 13  660,00    660  - -    1.980    2.640    2.640    3.300   -  -   8.580  

 Ar condicionado (laboratório) 4 900,00    900  - - -  900   900    1.800   -  -   3.600  

 Freezer  4 850,00    850  - - -  850   850    1.700   -  -   3.400  
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Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

2.3.7 Equipamentos de Precisão  -   -  88.975  - - - 88.975    6.120    3.785    3.785   -  102.665  

 GPS geodésico 1 53.000,00  53.000  - - - 53.000   -  -  -  - 53.000  

 Kit de campo geral             

 . GPS 10  600,00     3.600  - - -   3.600    1.200   600   600   -   6.000  

 . bússola 10  400,00     2.400  - - -   2.400   800   400   400   -   4.000  

 . clinômetro 10  650,00     3.900  - - -   3.900    1.300   650   650   -   6.500  

 . trena de 50 m 10    85,00    510  - - -  510   170   85   85   -  850  

 . binóculo 20 300,00     3.600  - - -   3.600    1.200   600   600   -   6.000  

 Kit NUPIF (material operacional)             

 . binóculo 9  300,00     2.700  - - -   2.700   -  -  -  -   2.700  

 . GPS 9  600,00     5.400  - - -   5.400   -  -  -  -   5.400  

 Kit NUPIF (material de apoio)             

 . clinômetro 9  650,00     5.850  - - -   5.850   -  -  -  -   5.850  

 . trena 50 m 9    85,00    765  - - -  765   -  -  -  -  765  

 . termohigroanemômetro (estação 
meteorológica portátil) 

8  1.450,00     7.250  - - -   7.250    1.450    1.450    1.450   - 11.600  

              

2.3.8 Material Pessoal e EPI  -   -  92.090  - - - 92.090  21.540    9.740    5.900   -  129.270  

 Kit uniforme             

 . camisa pólo com logo do Parque 248    60,00     9.120  - - -   9.120    3.360    1.440   960   - 14.880  

 . camisa de botão com logo do Parque 62    90,00     3.420  - - -   3.420    1.260   540   360   -   5.580  

 . calça 124 120,00     9.120  - - -   9.120    3.360    1.440   960   - 14.880  

 . cinto 62   50,00     1.900  - - -   1.900   700   300   200   -   3.100  

 . par de coturnos impermeáveis 62  120,00     4.560  - - -   4.560    1.680   720   480   -   7.440  

 . boné com logo do Parque 62    40,00     1.520  - - -   1.520   560   240   160   -   2.480  

 . casaco tipo Parka com revestimento interno 
c/ logo do Parque 62  250,00     9.500  - - -   9.500    3.500    1.500    1.000   - 15.500  

 Kit de campo pessoal             

 . lanterna 29    90,00     1.350  - - -   1.350   720   360   180   -   2.610  

 . cantil 29    60,00    900  - - -  900   480   240   120   -   1.740  

 . colete de campo 29 170,00     2.550  - - -   2.550    1.360   680   340   -   4.930  

 . saco de dormir  29  150,00     2.250  - - -   2.250    1.200   600   300   -   4.350  

 . par de luvas para manuseio de madeira 29 310,00     4.650  - - -   4.650    2.480    1.240   620   -   8.990  

 . capacete 29   40,00    600  - - -  600   320   160   80   -   1.160  
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Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 
. par de botas de couro com cano alto, 

biqueira de aço e borracha de alta 
densidade 

29   70,00     1.050  - - -   1.050   560   280   140   -   2.030  

 Kit NUPIF (material de apoio, pessoal + EPI)             

 . cantil 18   60,00     1.080  - - -   1.080   -  -  -  -   1.080  

 . calça (em Nomex) 36 180,00     6.480  - - -   6.480   -  -  -  -   6.480  

 . camisa (em Nomex) 36 140,00     5.040  - - -   5.040   -  -  -  -   5.040  

 . casaco térmico (em Nomex) 36 290,00  10.440  - - - 10.440   -  -  -  - 10.440  

 . colete guarda-parque 36 210,00     7.560  - - -   7.560   -  -  -  -   7.560  

 . par de botas de couro com biqueira de aço, 
cano alto e borracha de alta densidade 

36   70,00     2.520  - - -   2.520   -  -  -  -   2.520  

 . par de lu'vas 36   35,00     1.260  - - -   1.260   -  -  -  -   1.260  

 . óculos de proteção 36   25,00    900  - - -  900   -  -  -  -  900  

 . máscaras de proteção 36   55,00     1.980  - - -   1.980   -  -  -  -   1.980  

 . capacete 36   40,00     1.440  - - -   1.440   -  -  -  -   1.440  

 . cinto NA 36   25,00    900  - - -  900   -  -  -  -  900  

              

2.3.9 Materiais e Equipamentos Diversos  -   -  160.715  - -    5.560   166.275  57.125  24.475    6.680   -  254.555  

 Alarme geral 6 600,00     1.800  - - -   1.800   600   600   600   -   3.600  

 Box blindex com 1,92 x 1,80 1 270,00    270  - - -  270   -  -  -  -  270  

 Espelho com 60 cm x 50 cm (banheiro 
administração) 41 140,00    560  - -   980    1.540    2.100    1.820   280   -   5.740  

 
Espelho com 60 cm de diâmetro (banheiros 
visitantes - F e M) 12   50,00    300  - - -  300   200   100   -  -  600  

 
Extintores de incêndio (água, gás carbônico 
e pó químico seco)  15 500,00     2.000  - -   500    2.500    2.000    3.000   500   -   8.000  

 
Galões de 10 L, 20 L e 200 L 
(armazenamento de combustível) 9 250,00    750  - -   250    1.000   500   500   250   -   2.250  

 Jaula para mamíferos de grande e médio 
porte 6 950,00     5.700  - - -   5.700   -  -  -  -   5.700  

 Gaiola para aves e animais de médio porte 20 400,00     8.000  - - -   8.000   -  -  -  -   8.000  

 Caixa para répteis 20 280,00     5.600  - - -   5.600   -  -  -  -   5.600  

 Kit 3 Mastros + 3 bandeiras (1 País, 1 Estado 
e 1 Unidade de Conservação) 9 460,00     1.380  - -   460    1.840   920   920   460   -   4.140  

 Lixeira Ecobox 9  900,00     2.700  - -   900    3.600    1.800    1.800   900   -   8.100  
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Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 
Lixeira de coleta seletiva (papel, plástico, 
vidro, metal e lixo comum)  22  600,00     4.200  - -   600    4.800    4.200    3.600   600   - 13.200  

 Lixeira para escritório (papel)  59   45,00    900  - -   360    1.260   810   540   90   -   2.700  

 Lixeira para lixo comum 109   45,00     1.800  - -   495    2.295    1.350   945   315   -   4.905  

 Lixeira para papel higiênico 66   45,00    720  - -   315    1.035    1.035   810   90   -   2.970  

 Lixeira para papel toalha 58    45,00    450  - -   270   720   945   810   90   -   2.565  

 Lousa branca com tripé 7    80,00    320  - - -  320   80   80   80   -  560  

 Maquete do Parque 4   8.000,00  84.000  - - - 84.000  28.000   -  -  -  112.000  

 Maquete dos Três Picos (trilhas e vias) 1 18.000,00  18.000  - - - 18.000   -  -  -  - 18.000  

 Cartão de memória de 2GB 11   40,00    280  - - -  280   80   40   40   -  440  

 Par de pilhas tamanho AA recarregáveis 11   20,00    140  - - -  140   40   20   20   -  220  

 Carregador de pilhas AA 7   15,00   60  - - -  60   15   15   15   -  105  

 Placa indicativa de risco de escorregamento 10   25,00    250  - - -  250   -  -  -  -  250  

 Placa indicativa de área molhada 10   25,00    250  - - -  250   -  -  -  -  250  

 Placa indicativa de risco de movimentação 
de terra 

10   25,00    250  - - -  250   -  -  -  -  250  

 Suporte para copos descartáveis 20   15,00    105  - -   45   150   75   60   15   -  300  

 Suporte para papel toalha 55   30,00    300  - -   210   510   540   540   60   -   1.650  

 Suporte para sabonete 55   25,00    250  - -   175   425   450   450   50   -   1.375  

 Telão para projeção 4 1.500,00     4.500  - - -   4.500    1.500   -  -  -   6.000  

 Tenda armável de alumínio 6 165,00    495  - - -  495   165   165   165   -  990  

 Kit de campo geral             

 . fogão portátil + grade 10 100,00    600  - - -  600   200   100   100   -   1.000  

 . mochila de 75 l 10 130,00    780  - - -  780   260   130   130   -   1.300  

 . head lamp 20 150,00     1.800  - - -   1.800   600   300   300   -   3.000  

 . cabo solteiro (corda) 10 700,00     4.200  - - -   4.200    1.400   700   700   -   7.000  

 . mosquetão 40   65,00     1.560  - - -   1.560   520   260   260   -   2.600  

  . kit primeiro socorros 10 120,00    720  - - -  720   240   120   120   -   1.200  

 . faca 20   35,00    420  - - -  420   140   70   70   -  700  

 . facão com bainha 20   60,00    720  - - -  720   240   120   120   -   1.200  

 . mesa de armação com banco de alumínio 10 260,00     1.560  - - -   1.560   520   260   260   -   2.600  

 Kit NUPIF (material de apoio)             

 . Cartão de memória de 2GB 9   40,00    360  - - -  360   -  -  -  -  360  

 . Par de pilhas tamanho AA recarregáveis 18   20,00    360  - - -  360   -  -  -  -  360  
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Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Plano de Manejo - Investimentos 2009 a 2013             

UC : Parque Estadual dos Três Picos - PETP             Em R$  

Núcleo :  GERAL             

Item Título 
Aquisição      

 Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Total Geral  
 Nº.   R$   1º 

Trimestre  
 2º 

Trimestre  
 3º 

Trimestre  
 4º 

Trimestre  
 Total  

 . Carregador de pilhas AA 9   15,00    135  - - -  135   -  -  -  -  135  

 . Mochila 75 l 9 130,00     1.170  - - -   1.170   -  -  -  -   1.170  

 Estufa e material de secagem (prensa e 
placas de alumínio) 4 1.800,00  - - - -  -   3.600    3.600   -  -   7.200  

 Lupa + vidrarias 4  1.000,00  - - - -  -   2.000    2.000   -  -   4.000  
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