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3.1. Informações gerais sobre a Unidade de Conservação 
3.1.1 Acesso à Unidade 
Localizado a aproximadamente 100 Km de 
distância do centro da cidade do Rio de 
Janeiro, o PARNASO abrange os 
municípios de Petrópolis, Guapimirim, Magé 
e Teresópolis. A proximidade com o Rio de 
Janeiro, a segunda maior metrópole do 
país, facilita o acesso de visitantes 
nacionais e estrangeiros. O Aeroporto 
Internacional Antônio Carlos Jobim – 
Galeão está localizado a 90 Km da sede 
principal, em Teresópolis. 

A Sede Teresópolis, onde funciona a 
administração e que concentra grande parte 
da estrutura do parque, está localizada 
junto à área urbana de Teresópolis, na 
entrada da cidade, e com acesso bem 
sinalizado.  

O acesso a partir do Rio de Janeiro é feito 
pelas BR-040 e BR-116 (Rio-Teresópolis) com percurso total de cerca de 100 quilômetros. 
As linhas de ônibus Rio-Teresópolis e Niterói-Teresópolis contam com vários horários 
diários e passam na portaria da entrada principal da UC (Figura 3.1). 

O acesso à Sede Guapimirim é no Km 98,5 da BR-116, no início de subida da serra. Esta 
rodovia corta o parque numa extensão de aproximadamente 10 quilômetros. O acesso à 
portaria desta sede é diretamente pela rodovia e encontra-se bem sinalizado. Todas as 
linhas de ônibus que vão para Teresópolis passam na porta da Sede Guapimirim e param 
quando solicitado. 

A Sede Petrópolis está localizada no bairro do Bonfim, distrito de Corrêas. O acesso 
principal ao Parque é feito pela BR-040, que liga o Rio de Janeiro (RJ) a Juiz de Fora (MG). 
Do centro de Petrópolis até Corrêas, o acesso é através da Estrada União-Indústria, que 
margeia o Rio Quitandinha. A partir de Teresópolis o acesso é pela  Rodovia BR-495 
(Teresópolis-Itaipava) e depois pela União Indústria, no sentido centro de Petrópolis. Já no 
distrito de Corrêas, o acesso é feito por estrada com trechos de terra e de asfalto e 
paralelepípedos em estado precário de conservação. 

A melhor opção para o deslocamento de ônibus, a partir de Petrópolis, é via terminal de 
Corrêas, onde existe disponibilidade de duas linhas com destino a Bomfim. A linha 611 
(Bonfim) tem seu ponto final a aproximadamente 1 Km da portaria de acesso ao Parque. A 
linha 616 (Pinheiral) tem seu ponto final na Escola Rural do Bonfim, chegando a cerca de 
500 metros da portaria.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Portaria de controle de 
acesso à Sede Teresópolis, PARNASO. 

FFoottoo::  EErrnneessttoo  VV..  CCaassttrroo  



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

3.1.2. Origem do nome e histórico da criação da UC 

 

A origem da denominação Serra dos Órgãos, diferentemente do senso comum, não está 
relacionada ao nome de alguns de seus picos mais famosos, como Dedo de Deus, Dedo de 
Nossa Senhora e Nariz do Frade. Sua origem remonta, na verdade, à impressão dos primeiros 
portugueses que vislumbraram a serra a partir da Baía de Guanabara. Eles associaram a 
formação aos tubos ordenados de um órgão, instrumento musical que orna a maioria das 
catedrais européias (IBDF & FBCN, 1980).  

A percepção da biodiversidade excepcional da região tem origem nas missões científicas 
européias no início do séc. XIX, A passagem pela região de cientistas renomados como 
Langsdorff, von Martius e Spix  divulgou a singularidade deste trecho da Serra do Mar. Militares 
belgas, em visita oficial ao Brasil, confeccionaram mapas que destacavam a grande importância 
da área. Certamente, a beleza cênica, o estado de conservação, a riqueza e exuberância da 
cobertura vegetal, com muitas espécies endêmicas, e a variedade da fauna silvestre foram 
determinantes para a criação da unidade.  

Em 25 de setembro de 1938, o Jornal do Commercio publicou a seguinte nota, que teria sido 
uma primeira sugestão de criação do parque, formulada pelo engenheiro Armando Vieira: 
“converter as cabeceiras dos rios que correm para a baixada fluminense, para Teresópolis e 
para o município de Petrópolis, abrangendo as montanhas elevadas e os picos altaneiros que 
disputam com as ”Agulhas Negras” de Itatiaia e os vértices agudos da Serra do Caparaó, as 
primazias de pontos culminantes de nosso caro Brasil, de onde se destacam o inconfundível 
“Dedo de Deus”, a Pedra Açu”, o “Campo das Antas”, num belíssimo Parque Nacional que nada 
ficaria devendo às mais adiantadas criações desse gênero.” 

A primeira e única edição da Revista do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, editada em 
1949 pelo então administrador Gil Sobral Pinto (tabela 3.1), fez uma homenagem ao engenheiro 
Armando Vieira, como sendo ele o idealizador do PARNASO.  

A proposição vai além, envolvendo inclusive a indicação de prováveis limites para o Parque 
Nacional: “que compreenderá todas as terras desses vales, desse traçado para os altos das 
encostas, abrangendo as nascentes dos rios. Compreenderá a parte alta das antigas fazendas 
da “Barreira” e do “Garrafão”, atualmente abandonadas, sem qualquer espécie de cultura, 
vitimas do machado impiedoso, servindo, antes, à localização de pequenos ranchos de palha, 
que lhe enfeiam o aspecto, de onde parte, sob a forma de exploração de lenha ou sob o 
pretexto das roças de mantimentos, a depressão da terra, esterilizador de sementes e 
aniquilador das espécies animais”. 

“Seria, ainda, essa avenida – prolongamento da estrada direta do Rio de Janeiro – o limite 
inferior do Parque Nacional até a margem do rio Paquequer, a cerca de mil e quinhentos metros 
do seu ponto inicial. Todo o seu longo percurso se faz em terras do Dr. Carlos Guinle, ficando à 
sua direita, a incompatível Granja Comary e, à esquerda, terras improdutivas e impróprias à 
cultura, cobertas de frondosas matas que sua incorporação ao Parque Nacional viria preservar, 
antes de serem totalmente perdidas.” 

“Seguiria o limite do Parque, pelo rio Paquequer acima, margem direita, compreendendo a 
grande área pertencente à Prefeitura local, até a cota 1.200 metros, onde se acha a represa da 
usina hidroelétrica da Granja Guarany, do Dr. Arnaldo Guinle, e que será o ponto de captação 
dos mananciais de abastecimento d’água à cidade. Dessa cota 1.200 para cima, vertentes 
desses mananciais, os terrenos pertencentes ao Dr. Arnaldo Guinle não poderão ser 
aproveitados e não o serão, conforme compromisso espontaneamente assumido pelo Dr. 
Guinle, vindo ao encontro das necessidades públicas. A linha, a curva de nível, na cota 1.200 
com as alterações necessárias, se prolongaria pelos vales e contrafortes da Serra dos Órgãos 
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até o município de Petrópolis na Fazenda de Santo Antonio, do Sr. Hungria Machado, cujo 
ponto de passagem para o município de Teresópolis está a 1.480 metros de altitude, passando 
pelo Quebra-Frasco, pelo Triumpho e pela Posse, marcaria a continuação do limite inferior do 
Parque, no município de Teresópolis. Na vertente do Piabanha, município de Petrópolis, essa 
mesma cota, com as alterações que um estudo mais detalhado indicar, poderia ser, também, o 
seu limite inferior, contornando os vales e contrafortes da citada vertente, até o fechamento da 
área, no Soberbo, a que já me referi, no município de Magé, cortando os vales dos rios Suruí, 
Bananal e outros dessa vertente da serra cujas matas e nascentes preservaria”. 

Outra hipótese foi levantada pelo historiador brasilianista Warren Dean (1996), que levanta a 
hipótese de que a Serra dos Órgãos teria recebido proteção efetiva porque um influente 
proprietário de uma fábrica de tecidos da região queria proteger o curso d’água que abastecia 
suas fábricas em Santo Aleixo.  
O uso dado à época às propriedades que formam o parque, a maioria com forte potencial  para 
o desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer, também, teve forte influência na criação 
do parque. As freqüentes visitas de Getúlio às fazendas da família Sampaio e Santo Antônio 
também podem ter  influenciado na decisão de criação da UC. 

A mais famosa trilha do parque, que leva ao ponto culminante da Serra dos Órgãos - a Pedra 
do Sino - situada em Teresópolis, antes mesmo da criação do PARNASO, era relativamente 
conhecida como o caminho para o Campo das Antas, que levava à Pedra do Assu (pelo que se 
pôde constatar, a Pedra do Sino, apesar de ponto culminante, não era o “ponto alto” naquela 
ocasião). A famosa Pedra do Assu daquela época hoje é conhecida como Pedra do Papudo e é 
o ponto mais alto avistado da cidade de Teresópolis, já que o Sino está mais recuado e tem sua 
visão encoberta pela outra montanha.  

O primeiro registro conhecido de ascensão à Pedra do Sino é a expedição do botânico escocês 
George Gardner, em abril de 1841. Gardner estava fascinado pela paisagem da serra e se 
propôs a conquistar seu ponto culminante então conhecido, a Pedra do Assu. No entanto, ao 
chegar próximo ao cume, foi possível avistar a mais elevada Pedra do Sino. Gardner então 
mudou seu trajeto seguindo trilhas abertas por antas, animal então ainda abundante nos 
campos de altitude, e chegou ao cume da Pedra do Sino no dia 11 de abril de 1841 (Gardner, 
1942). 

No início do século XX, a trilha passou a ser utilizada esporadicamente e era “parte componente 
da estrada do Justiniano e do Fialho [dois antigos moradores] que, passando pelo Valle do 
Paquequer, conduzia a Petrópolis”. A trilha foi reaberta por Arnaldo Guinle, proprietário 
daquelas terras, que futuramente seriam doadas ao PARNASO. Nela existia inclusive um abrigo 
para apoio dos convidados da família Guinle. De acordo com Vieira, no já citado artigo do Jornal 
do Commercio, o caminho “facilmente poderia ser transformado em estrada carroçável pela 
perfeição do traçado de rampas suaves, prolongamento da estrada asfaltada de acesso à parte 
alta de seu novo e aprazível bairro (Granja Guarani)”. A família Guinle possuía extensas 
propriedades que se transformaram em diversos loteamentos (Granja Comari, Granja Guarani, 
Soberbo e Quebra Frascos). Parte foi incorporada ao parque, seja através de doações, vendas 
ou desapropriação. 
Não é possível falar da história da Serra dos Órgãos sem citar a conquista do Dedo de Deus. 
Considerada o marco inicial da escalada no Brasil, a conquista desse monumento por cinco 
moradores de Teresópolis ao cume da “montanha impossível de ser subida” até a data de  8 de 
abril de 1912, foi comemorada como um grande feito patriótico, já que diversas equipes 
européias já haviam tentado a empreitada sem sucesso. Os conquistadores (José Teixeira 
Guimarães, Raul Carneiro e os irmãos Alexandre, Américo e Acácio de Oliveira – Figura 3.3) 
utilizaram técnicas rudimentares e não possuíam qualquer preparo específico. A equipe contou 
com apoio da população de Teresópolis, que doou alimentos, cobertores e acessórios. Tal feito 
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somente foi repetido em 1931. O Dedo de Deus registra ainda um fato marcante e trágico, ao 
repetir mais uma vez a escalada, em 15 de novembro de 1933, foi registrada a primeira morte 
em esportes de aventura no país. O montanhista Antenor Villela Bastos aparentemente 
escorregou de um platô na descida do cume (Lucena, 2006). 

Ainda antes da criação do PARNASO, foram 
“conquistadas” diversas montanhas da Serra 
dos Órgãos: o Escalavrado, em 30.8.1931; o 
Nariz e a Verruga do Frade, em 11.6.1933; o 
São João, em 2.9.1934; o Garrafão (à época 
conhecido como Fagundes), em 28.10.1934; 
Dedo de Nossa Senhora, em 23.12.1934; 
Santo Antônio e São Pedro, estes sem data 
conhecida. Também data da década de 1930 
o primeiro registro da Travessia Petrópolis-
Teresópolis, entre 24 e 27 de março de 1932 
(Lucena, 2006).  Pode-se constatar que a 
Serra dos Órgãos era intensamente 
freqüentada pelos pioneiros e o principal 
cenário do montanhismo brasileiro no 
momento imediatamente anterior à criação do 
parque. 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 30 de novembro de 1939 através do 
Decreto-Lei no 1822, que não definia seus limites, só estabelecendo que ocuparia terras dos 
municípios de Teresópolis, Petrópolis e Magé (Guapimirim se emancipou posteriormente de 
Magé). 

O instrumento legal de criação mencionava ainda que a unidade seria subordinada ao Serviço 
Florestal do Ministério da Agricultura e que “a área do parque seria fixada depois do 
indispensável reconhecimento e estudo da região feita sob a orientação do Serviço Florestal”. 
Autorizava também o Serviço Florestal a entrar em entendimento com as prefeituras dos 
municípios envolvidos “e com os proprietários particulares de terras, com o fim especial de 
promover doações, bem como efetuar as desapropriações que se fizerem necessárias aos 
trabalhos de instalação do parque”.  

O PARNASO foi criado totalmente inserido em áreas privadas, sendo a primeira unidade de 
conservação com esta característica. Os 
dois outros parques de sua geração, Itatiaia 
e Iguaçu, foram criados quase inteiramente 
sobre áreas públicas, com exceção para a 
área próxima à sede do Itatiaia, que havia 
sido objeto de parcelamento e venda de 
lotes para colonos. 

A implantação das estruturas físicas do 
parque teve início na década de 1940 
(Figura 3.4). Entre 1942 e 1950, o 
PARNASO contou com grandes recursos 
financeiros. Dispondo de somas que 
ultrapassavam as da própria arrecadação 
municipal de Teresópolis, tendo autonomia 
para contratar a mão de obra julgada 
necessária. Atraídos pelos salários 
relativamente altos, cerca de 100 

Figura 3.3: Os conquistadores do Dedo de 
Deus, logo após a escalada, em 1912. 

Figura 3.4: Construção da piscina natural da 
Sede Teresópolis (1948). 

FFoottoo::  AAcceerrvvoo  PPAARRNNAASSOO  
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trabalhadores esforçavam-se para manter os seus empregos. Deste período data a implantação 
das principais estruturas físicas da administração do PARNASO: prédio da administração, 
garagem, oficinas, depósitos, apartamentos e casas funcionais. 

“Naquela época, o Serviço Florestal pouco sabia de conservacionismo e, dos visitantes 
conhecidos, os excursionistas eram os mais numerosos e freqüentes. Por isso, a administração 
tornava os caminhos vias carroçáveis, mais amplas, seguras, bem cuidadas, com pontilhões de 
madeira sobre os córregos. Da Toca dos Caçadores, localizada na Trilha da Pedra do Sino, se 
fez o Abrigo Um. Próximo à Toca dos Caçadores, à margem do rio Beija-Flor, havia uma horta 
de 2.500 m², mantida pelos operários que trabalhavam no Abrigo (Figura 3.5). Distante 700 m 
do Abrigo Um, a quase 1.600 m de altitude, abriu-se, na mata exuberante, uma clareira de 
2.000 m² e construíram, com as madeiras do local  e das redondezas, o Abrigo Dois (Figura 
3.6). A menos de 4 km acima, quase a 2.000 m de altitude, foi aberta outra clareira bem maior 
que a  do Abrigo Dois, para a construção do Abrigo Três e, ao pé da Pedra do Sino, foi 
construído o Abrigo do Campo das Antas (Abrigo Quatro – Figura 3.7)” (IBDF & FBCN, 1980).  

Até a década de 1950, o PARNASO era um cartão de visitas do Governo brasileiro, recebendo 
frequentemente a visita de embaixadores, ministros de Estado e diversos presidentes da 
República. Nos abrigos, garçons de smoking atendiam as autoridades que subiam a trilha do 
Sino em lombo de mulas (Figura 3.8). 

 

 

 
 
 

 
 

 

Figura 3.6: Antigo Abrigo 2. Foi aberta 
clareira de 2.000 m2 para sua construção. 

Figura 3.7: Antigo Abrigo 4 (Pedra do Sino). 

Figura 3.5: Antigo Abrigo 1, a “Toca dos 
Caçadores”. 

Figura 3.8: Visita do embaixador americano 
à Pedra do Sino, na década de 1940.  
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Em 1959, foi inaugurada a estrada Rio-
Teresópolis (então BR-4), em substituição 
à estrada de ferro (Figura 3.9) e com 
sobreposição parcial do traçado. Na 
época o impacto da rodovia sobre o 
parque não foi avaliado, sendo 
considerado um grande benefício à 
cidade e ao Parque Nacional sua 
construção. Foram executados grandes 
cortes de taludes e movimentação de 
terra (Figura 3.10). 

A transferência da Capital Federal para 
Brasília, em 1960, marcou o início da 
decadência administrativa do PARNASO. 
Durante as décadas de 1960 e 1970, 
grande parte da estrutura foi abandonada, 
depredada ou demolida, como os abrigos 
de montanha, caramanchões e algumas 
casas funcionais nas sedes de 
Teresópolis e Guapimirim. 

A publicação do primeiro Plano de 
Manejo, em 1980, marcou o reinício do 
processo de consolidação do PARNASO. 
Apesar da infra-estrutura em estado 
precário e da falta de recursos, houve 
significativo esforço para resolver 
problemas fundiários da UC. Em 1984, 
após 45 anos de sua criação, o Decreto 
90.023 definiu seus limites geográficos. 
Neste mesmo ano foi adquirida a 
Fazenda Jacó, com 267 hectares dentro 
da UC e 488 hectares fora de seus limites 
oficiais. Esta parcela situada fora dos 
limites da UC encontrava-se parcialmente 
ocupada por agricultores à época em que 
foi adquirida, o que ainda hoje gera 
problemas para a gestão do parque. 

A década de 1990 foi marcada pelo início 
da recuperação da estrutura física e 
administrativa, com construção e 
recuperação de prédios e significativo 
aumento na equipe de servidores. A 
instalação da Unidade Gestora de 
Recursos, em 1995, deu maior autonomia 
administrativa e fortaleceu a gestão do 
PARNASO e das outras Unidades de 
Conservação Federais do Rio de Janeiro, 
que passaram a ser geridas 
financeiramente pelo PARNASO e não 

 

Figura 3.10: Obras de construção da 
rodovia com áreas impactadas ao fundo.  

Figura 3.9: Antiga Estrada de Ferro de 
Therezópolis. 
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mais pela Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro. 

No início do século XXI, foi dado prosseguimento ao reforço na infra-estrutura, com várias 
construções ainda em andamento, e implementada a gestão participativa, com estruturação do 
Conselho Consultivo e diversos projetos executados em parceria com instituições 
governamentais e não governamentais. 

 
Tabela 3.1: Chefes do PARNASO (desde a criação aos dias atuais) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Setor de Pessoal/PARNASO; ND- Dado não disponível 

 

 

 

 

Nome Formação Período 

Gil Sobral Pinto Eng. Agrônomo 11.09.1940 a 06.06.1942 

Neoarch da Silveira Azevedo ND 07.06.1942 a 15.09.1942 

Wanderbilt Duarte de Barros Eng. Agrônomo 19.09.1942 a 12.05.1943 

Gil Sobral Pinto Eng. Agrônomo 13.05.1943 a 11.04.1951 

Altamiro Barbosa Pereira  ND 12.04.1951 a 04.06.1951 

Quintino Dourado Maranhão  ND 05.06.1951 a 01.10.1951 

Manoel Verçosa G. Fraga ND 02.10.1951 a 07.02.1955 

Dael Pires Lima ND 08.02.1955 a 23.10.1956 

Elyowaldo Chagas de Oliveira Eng. Agrônomo 24.10.1956 a 28.05.1975 

Tarcisio Lima Aragão ND 29.05.1975 a 03.07.1975 

Antonio Domingues Aldrighi ND 04.07.1975 a 03.12.1975 

César Lamenza Eng. Florestal 04.12.1975 a 08.12.1977 

Mário D`Amato Martins Costa  Eng. Agrônomo 09.12.1977 a 30.09.1990 

Oscar Rensburg Wilmensdorff Eng. Florestal 01.10.1990 a 24.01.1991 

Kurt Trennepohl Advogado 25.11.1991 a 27.05.1992 

Francisco Neves de Carvalho Eng. Florestal 28.05.1992 a 08.10.1992 

Jovelino Muniz de Andrade Filho Biólogo 09.10.1992 a 10.09.2003 

Bernardo Issa de Souza Geógrafo 10.09.2003 a 13.8.2004 

Ernesto Bastos Viveiros de Castro Biólogo Atual, desde 13.8.2004  
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3.2 Caracterização dos fatores abióticos e bióticos 
 

3.2.1 Clima 
Com base nos dados climáticos coletados pela estação meteorológica que funcionou na sede 
Teresópolis entre 1943 e 1979, localizada a 959 m a.n.m., o clima pode ser classificado, 
segundo Köppen, como do tipo Cfb - Clima mesotérmico, com verões brandos, sem estação 
seca, caracterizado pela abundância de precipitações também nos meses de inverno e 
temperatura amenizada pela altitude. As chuvas de relevo ou orográficas provocadas pela 
presença da Serra do Mar dão a essa zona serrana uma pluviosidade muito forte, a mais 
elevada do Estado, com precipitação superior a 2.000 mm e sem estação seca. 

De acordo com a classificação de tipos climáticos de Thornthwaite, o PARNASO está inserido 
numa região de clima superúmido, com pouco ou nenhum déficit de água, e mesotérmico, com 
calor bem distribuído o ano todo (FIDERJ, 1978). 

 

• Temperatura e umidade 
A dinâmica das massas de ar na região do Rio de Janeiro se caracteriza pelo domínio da 
Massa Tropical Atlântica na maior parte do ano. Esta massa apresenta umidade e temperatura 
relativamente altas. Durante o ano ocorrem entradas da Massa Polar Antártica, de característica 
seca e fria. Quando da entrada desta massa há um impacto com a Massa Tropical Atlântica e a 
geração dos grandes eventos de precipitação característicos do Rio de Janeiro, gerando muitos 
problemas nas regiões de Teresópolis e Petrópolis, inclusive com perda freqüente de vidas. 
Como a Massa Polar Antártica apresenta uma atuação maior no verão, os grandes eventos 
ocorrem principalmente nesta época. 

Por se estender na direção leste-oeste e apresentar sua porção oeste alongada no sentido 
norte-sul, a Serra do Mar apresenta três grandes conjuntos de encostas, um voltado para oeste, 
outro para norte, e o terceiro para o quadrante sul. Esta diferença de posicionamento se reflete 
na dinâmica climática destas encostas gerando uma série de diferenças de caráter 
geoecológico.  

Devido à proximidade com o mar o maciço torna-se uma barreira para a entrada das massas de 
ar vindas do Atlântico. A umidade destas massas faz as vertentes deste maciço voltadas para o 
oceano (para o quadrante sul), mais úmidas que aquelas voltadas para o quadrante norte e 
oeste; isto ocorre porque as massas de ar tendem a perder umidade ao se encontrarem com o 
maciço, gerando chuvas orográficas, ventos úmidos ou névoa. Como agravante, as encostas do 
quadrante norte recebem, em média, 60% a mais de insolação que aquelas voltadas para sul (a 
oeste recebe também mais que a sul), como decorrência do posicionamento destas encostas, o 
que acentua o caráter de maior umidade das vertentes voltadas para sul (Oliveira et al., 1995). 

Além da umidade mais baixa, devido à barreira da serra, a vertente continental do Parque 
Nacional recebe maior insolação. Estudos indicam que no hemisfério sul encostas orientadas 
para o norte tendem a ser mais quentes e propícias à estiagem do que encostas voltadas para 
o sul, porque recebem maior insolação do que as voltadas para o sul, que por sua vez recebem 
maiores precipitações devido aos ventos carregados de umidade vindos do mar (Hugget, 1995). 
Apesar de não existirem estudos específicos para a Serra dos órgãos sobre este tema, pode-se 
inferir ser esta a causa das diferenças encontradas entre as vertentes norte e sul do Parque. No 
maciço da Tijuca, que tem orientação semelhante à da Serra dos Órgãos, estudos encontraram 
diferenças significativas para as duas vertentes no que diz respeito a parâmetros, como 
temperatura, precipitação, umidade, estrutura e composição da comunidade vegetal. Estas 
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diferenças refletem inclusive na suscetibilidades à ocorrência de incêndios (Oliveira et al., 1995; 
Fernandes, 1998). 

A tabela 3.2 mostra as médias dos dados climatológicos coletados pela estação meteorológica 
que funcionou na Sede Teresópolis, entre os anos de 1943 e 1970 (Figura 3.11).  A tabela 3.3 
mostra os dados climatológicos colhidos no ano de 2005, pela estação meteorológica mantida 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia no centro da cidade de Teresópolis.  
A tabela 3.4 compara dados de temperatura entre as estações do PARNASO e de Teresópolis, 
coletados durante o período de 1931 a 1975 e compilados pela FIDERJ5. Análise das 
temperaturas médias mostra que, na época chuvosa (de outubro a maio), a temperatura no 
PARNASO é ligeiramente mais baixa que a temperatura na cidade, enquanto que na época 
seca (de junho a setembro), a temperatura no parque é ligeiramente superior à da cidade. No 
período registrado na tabela, a amplitude térmica do PARNASO foi, em média, menor que a 
amplitude térmica da cidade, o que pode ser um indicativo do papel da cobertura vegetal na 
regulação térmica. 

As temperaturas observadas no Parque são 
sensivelmente inferiores em relação às 
temperaturas médias da região, dadas as 
condições de relevo da área, que 
compreende as partes mais altas do 
Estado. No inverno, as temperaturas 
mínimas são baixas, chegando, em fins de 
julho e agosto, a 1º C, enquanto que a 
média é de 11º C. Nessas condições, é 
freqüente a ocorrência de névoa com 
chuvas persistentes, determinadas pela 
interceptação, nas elevações, de frentes 
frias que vêm do sul. Nas partes altas da 
serra, porém, os termômetros chegam a 
registrar -5º C.  

Figura 3.11: Antiga estação meteorológica 
que operou no PARNASO entre 1943 e 1970. 

FFoottoo::  AAcceerrvvoo  PPAARRNNAASSOO  
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Tabela 3.2: Dados climatológicos coletados na estação meteorológica do PARNASO (latitude: 22º27’, longitude: 42º56’, 
altitude: 959m), no período de 1943 a 1970. 
 

Fonte: INMET. 

Meses 

Temperatura do ar 
Umida-

de 
relativa 

(%) 

Nebulosi
dade 
(0.10) 

Precipitação 
Evapora

ção 
total 
(mm) 

Insola-
ção total 
(horas e 
décimos)

Dias 
de 

chuva 
Média 
das 

máximas 

Média 
das 

mínimas 

Máxima 
Absoluta 

Mínima 
Absoluta Média 

compen-
sada 

Altura 
total 
(mm) 

Máxima em 24 
horas 

ºC data ºC Data 
Altura 
(mm) Data 

Janeiro 26,2 16,2 36,6 01/01/45 9,4 22/01/44 20,4 86 6,9 420,6 161,6 28/01/61 44,9 156,8 20 

Fevereiro 26,3 15,9 35 27/02/45 10,6 09/02/58 20,4 87 6,8 348,8 141,4 26/02/68 39,7 148,3 18 

Março 25,6 15,7 33 24/03/45 9 31/03/61 19,8 87 6,7 345,4 204 27/03/66 39,1 149,4 19 

Abril 24,2 14,4 32 29/04/45 6,1 26/04/68 18,6 88 6,5 209,2 217,5 07/04/57 34,5 157 16 

Maio 23 13,2 28,4 03/05/59 3 31/05/68 17,3 87 6,2 121,2 89,6 08/05/48 35 168,2 12 

Junho 20,7 10,2 26,5 17/06/58 2 18/06/62 14,6 86 4,3 79,7 104,5 18/06/57 36,1 170,9 9 

Julho 20,2 9,5 27,4 26/07/58 1,5 16/07/45 14 85 4,5 94 153,9 01/07/49 41,8 176,6 9 

Agosto 22,1 10,4 30,7 08/08/59 1,6 09/08/43 15,1 83 4,3 109,5 157,6 20/08/52 51,2 196,6 10 

Setembro 22,7 11,9 33 28/09/61 1,5 09/09/49 16,4 83 5,3 122,1 132,8 30/09/46 51,8 156,3 11 

Outubro 23,1 13,4 33,5 25/10/44 2,9 13/10/47 17,5 86 6,6 205 157,8 17/10/43 51,2 133,3 17 

Novembro 23,2 14 34,6 01/11/48 6,5 06/11/67 18 88 7,4 329,6 149,3 26/11/47 38,7 122,4 20 

Dezembro 24,6 15,2 35,9 28/12/48 8,3 14/12/51 19,2 88 7,2 436,4 140 13/12/51 41,2 138,7 21 

Ano 23,5 13,3 36,6 1/1/1945 1,5 
16/7/1945 
9/9/1949 17,6 86 6,1 2821,5 217,5 7/4/1957 505,2 1874,5 182 
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Tabela 3.3 - Dados climatológicos coletados na estação meteorológica de Teresópolis (latitude: 22º25’, longitude: 42º58’, 
altitude: 874 m), no ano de 2005.  
 

Meses 

Temperatura do ar Precipitação 

Dias de 
chuva 

Média 
das 
máximas

Média 
das 
mínimas 

Máxima Absoluta Mínima Absoluta Altura 
total 
(mm) 

Máxima em 24 horas

ºC dia ºC dia Altura 
(mm) Data 

Janeiro 26,4 19,2 31,6 25 13,6 13 482,6 76,4 19 27 

Fevereiro 26,9 17,7 31,1 25 12,9 8 279,1 63,2 5 19 

Março 27,1 18,8 31,0 15 16,0 31 243,1 77 4 17 

Abril 26,3 17,8 30,8 04 e 08 13,6 27 94,5 18,2 10 e 27 11 

Maio 23,9 14,5 28,9 19 10,2 28 57,2 29,8 26 5 

Junho 23,2 13,0 27,2 18 9,4 26 78,1 48,6 22 4 

Julho 21,1 12,5 26,1 17 9,0 30 72,4 15,6 20 11 

Agosto 24,4 14,0 31,7 30 9,0 2 3,3 2,8 14 3 

Setembro 21,9 15,3 28,8 16 10,7 30 51,8 15,4 28 11 

Outubro 27,1 17,8 33,8 14 11,9 1 52,5 24,5 29 9 

Novembro 24,2 16,9 31,2 16 11,6 12 226,5 52 17 20 

Dezembro 25,0 16,9 30,8 24 10,6 4 327,6 54,7 7 21 

Ano 24,8 16,2 33,08 14/10 9 
30/07 
e02/08 1968,7 76,4 19/1 158 

Fonte: INMET. 
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Tabela 3.4 - Comparação da temperatura média registrada nas estações do Parque 
Nacional e centro de Teresópolis, período de 1931-1975. 

Meses 
Teresópolis 
média (ºC) 

PARNASO 
média (ºC) 

Diferença 
(Teresópolis – 
PARNASO) 

janeiro 21,3 20,7 0,6 

fevereiro 21,4 20,9 0,5 

março 20,4 19,8 0,6 

abril 18,1 17,7 0,4 

maio 15,9 15,9 0 

junho 14,5 14,9 - 0,5 

julho 13,9 14,3 - 0,4 

agosto 15,0 15,2 - 0,2 

setembro 16,5 16,6 - 0,1 

outubro 17,8 17,4 0,4 

novembro 18,7 18,0 0,7 

dezembro 20,0 19,2 0,8 

total anual 17,8 17,6 0,2 
         Fonte: FIDERJ, 1978.   
        * PARNASO (26 observações) e Teresópolis (30 observações). 

 

• Precipitação 
As chuvas de relevo ou orográficas provocadas pela presença da Serra do Mar dão a essa 
zona serrana uma pluviosidade muito forte. A área do Parque Nacional registra os maiores 
índices de precipitação do estado do Rio de Janeiro (Davis & Naghettini, 2000). 

Na área do Parque, não ocorre período de seca. Nos meses de inverno ocorre apenas uma 
redução na precipitação. No verão, a umidade trazida com a massa de ar aquecido, sobe do 
litoral e na serra se condensa, provocando grandes precipitações, acompanhadas de fortes 
descargas elétricas, geralmente precedidas por densos nevoeiros.  

No período de maiores precipitações, que vai de outubro a março, ocorre o chamado 
“veranico”, que corresponde a um período de 15 a 25 dias de completa estiagem, 
ressecando a vegetação e reduzindo a vazão dos rios. Ocorre normalmente entre a 2ª 
quinzena de dezembro e o final de fevereiro, sendo mais comum em janeiro, daí a 
denominação de “veranico de janeiro”.   

A partir da cota de 800 m, é constante o elevado índice de umidade relativa do ar, 80 a 90%, 
e os registros pluviométricos assinalam totais anuais que variam de 1.700 a 3.600 mm de 
chuva. A alta precipitação nas partes mais elevadas influi diretamente no regime dos rios, 
assegurando a permanência dos cursos d’água.  

A pluviometria, recolhida pelas estações meteorológicas que atuam na região, aponta os 
efeitos orográficos de forma clara. No município de Guapimirim, as chuvas são mais 
intensas, mais bem distribuídas e apresentam maior freqüência e menores intensidades. 
Apesar de não existirem dados sobre a vertente norte do PARNASO, é perceptível a 
diferença na precipitação e umidade entre as duas vertentes da UC. A vertente sul, voltada 
para o oceano e que drena para a Baía de Guanabara, parece muito mais úmida do que a 
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vertente norte, voltada para o interior e que drena para o Paraíba do Sul. Esta vertente 
registra, inclusive, número muito maior de focos de incêndio. 

Um outro fator que afeta a distribuição da precipitação é a altitude. Ao atingirem as áreas 
mais elevadas, as massas de ar úmidas encontram um ambiente mais frio, onde a umidade 
tende a se condensar e precipitar. Nas regiões situadas na bacia do rio Paquequer e 
adjacências a precipitação decresce junto com a altitude, variando acima de 1700 mm/ano, 
no topo da cordilheira; 1500-1700 mm/ano no terço superior; 1300-1500 mm/ano no terço 
médio; e 1100-1300 mm/ano no terço inferior, já mais distante do PARNASO (FGV, 2006).   

Devido à distância entre as estações meteorológicas, formas e ângulos das encostas e 
estratégias de obtenção de dados, aspectos como umidade ou “chuvas ocultas” 
(precipitação de massas úmidas ao entrar em contato com a vegetação) às  vezes não são 
registrados, e algumas áreas podem apresentar índices superiores aos registrados.   

Estudos encontraram precipitação até 25% mais elevada em florestas dentro de gargantas 
de bacias aéreas, em locais que predominam os ventos SW, em relação aos registrados em 
estações fora da floresta (Barboza, 2004). 

Comparando os dados de precipitação da estação do PARNASO com a estação do 
município de Teresópolis para o mesmo período de tempo (tabelas 3.5 e 3.6), percebe-se 
que há uma grande diferença. Em média, o PARNASO apresenta 1.100 mm de chuva a 
mais que o centro da cidade de Teresópolis.   

 
Tabela 3.5: Precipitação média observada na estação do PARNASO (latitude - 22º27’, 
longitude – 42º56’, altitude - 959 metros) no período de 1931 a 1975.  

MESES 
MÉDIA 
(MM) 

DESVIO 
PADRÃO 
(MM) 

MÍNIMO 
OBSERVADO 
(MM) 

MÁXIMO 
OBSERVADO 
(MM) 

NÚMERO DE 
OBSERVAÇÕES 

Janeiro 360,8 192,8 72,3 968,8 26

Fevereiro 320,5 154,8 50,8 648,5 26

Março 339,4 135,6 129,2 709,1 26

Abril 231,4 100,9 0,0 497,3 26

Maio 124,8 54,7 11,0 249,8 26

Junho 87,8 45,9 0,0 183,3 26

Julho 89,1 59,5 0,0 259,0 26

Agosto 111,9 73,9 10,1 238,6 26

Setembro 139,9 64,7 7,1 275,0 26

Outubro 226,2 96,3 21,1 428,1 26

Novembro 372,7 147,4 123 737,2 26

Dezembro 408,2 139,4 47,1 746,7 26

Total Anual 2.813,30 577,9 800,5 3.276,7 26

Fonte: FIDERJ, 1978. 
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Tabela 3.6: Precipitação média observada na estação de Teresópolis (latitude – 22º27’, 
longitude – 42º56’, altitude - 854 metros) no período de 1931 a 1975.  

MESES 
MÉDIA 
(MM) 

DESVIO 
PADRÃO 
(MM) 

MÍNIMO 
OBSERVADO 
(MM) 

MÁXIMO 
OBSERVADO 
(MM) 

NÚMERO DE 
OBSERVAÇÕES 

Janeiro 275,9 116,3 38,2 476,8 31

Fevereiro 208,8 90,5 60,2 404,5 31

Março 200,6 92,8 70,2 458,5 31

Abril 100,2 43,0 36,8 194,6 31

Maio 62,0 29,7 12,0 131 31

Junho 41,9 27,7 0,5 105,6 31

Julho 39,8 29,9 0,0 143,2 31

Agosto 45,8 34,6 2,5 120,3 31

Setembro 70,5 38,7 12,6 200,7 31

Outubro 134,4 57,6 47,6 256,6 31

NOVEMBRO 210,9 77,3 66,2 415,1 31

DEZEMBRO 311,7 88,5 170,5 558,3 31

TOTAL ANUAL 1.703,0 261,2 942,0 2.389,60 31

Fonte: FIDERJ, 1978. 

 

• Insolação 
A estação meteorológica do PARNASO registrou uma média de 1.875 horas de insolação 
por ano. O mês de agosto apresentou a maior insolação, com 196,6 horas, e o mês de 
novembro apresentou a menor insolação, com 122,4 horas de sol. Os registros de insolação 
dizem respeito apenas ao tempo de exposição solar direta, ou seja, o sensor não registra 
quando está sombreado, ou ainda se o tempo está nublado ou há forte nebulosidade. 
 
 
 
3.2.2 Geologia1 
A geologia do PARNASO foi descrita no Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de 
Janeiro (DRM/RJ) por meio das Folhas Teresópolis (Pinto et al., 1980), Petrópolis (Penha et 
al., 1979), Itaipava (Penha et al., 1981) e Itaboraí (Ferrari et al., 1981), em escala 1: 50.000 
(Figura 3.12). 

Na região do PARNASO as litologias pré-cambrianas e eopaleozóicas estão individualizadas 
em seis entidades básicas de mapeamento: complexo Rio Negro, que congrega migmatitos 
heterogêneos e biotita gnaisses graníticos; Batólito Serra dos Órgãos representado por 
biotita granitos a granodioritos gnáissicos; leucogranitos gnáissicos e; granitos pós-
colisionais (granitos Andorinha e Nova Friburgo). Corpos intrusivos de provável idade 
mesozóico-cenozóica cortam as unidades anteriores.  

Depósitos aluvionares também foram reconhecidos, principalmente tangenciando o limite 
sudeste do PARNASO, e estão restritos aos vales dos Rios do Bananal e do Soberbo.  

Nas Folhas Petrópolis, Itaipava e Itaboraí, migmatitos e gnaisses correspondem às rochas 
mais antigas, e foram agrupadas respectivamente nas Unidades Santo Aleixo e Bingen. Os 
mesmos litotipos, também foram descritos na Folha Teresópolis, porém foram inseridos na 

                                                 
1 Reproduzido de Hartwig, M.E. 2006. Tectônica Rúptil Mesozóico-cenozóica na região da Serra dos Órgãos, RJ. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica, USP. 
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Unidade Rio Negro. Na Figura 3.12, tanto migmatitos como gnaisses foram reunidos no 
Complexo Rio Negro (Tupinambá  et al., 1996). 

O Batólito Serra dos Órgãos está representado por biotita granitos a granodioritos 
gnáissicos que correspondem a unidade δ da Folha Petrópolis. O Leucogranito Gnaisse que 
ocupa as Folhas Itaipava e Teresópolis foi inicialmente inserido no Batólito Serra dos 
Órgãos (Pinto et al., 1980; Penha et al., 1981). Entretanto, foi reinterpretado como um tipo 
magmático mais novo que as rochas do Complexo Rio Negro e mais velho que a intrusão do 
Batólito Serra dos Órgãos (Tupinambá, 1999).  

Dentre as associações pré-cambrianas/cambrianas, as mais jovens correspondem aos 
granitos pós-colisionais Andorinha e Nova Friburgo.  

Do ponto de vista estrutural todo o conjunto tem orientação geral NE-SW e mergulho suave 
a vertical ora para NW ora para SE associada a dobras fechadas, isoclinais e/ou 
recumbentes. Já no Batólito Serra dos Órgãos a foliação assume uma variada gama de 
direções: NE, NW ou NNE, e de mergulhos, a qual associa-se dobras de arrasto. Os autores 
descrevem ainda a ocorrência de zonas de falhas e/ou fraturas de direção NE e NW. 

• Complexo Rio Negro 
As rochas do Complexo Rio Negro ocupam considerável porção da área estudada, e foram 
individualizadas em duas sub-unidades distintas: a primeira é constituída por migmatitos 
heterogêneos bem diferenciados, predominantemente estromáticos. Exibem também 
variações para tipos oftálmicos, pseudo-oftálmicos e nebulíticos. Nos termos mais 
homogêneos estão presentes ainda estruturas tipo schollen, schlieren, agmática e 
dictionítica. São constituídos por um conjunto de biotita gnaisses, às vezes anfibolíticos, 
contento eventualmente granada, bandeados em leitos centimétricos a métricos, 
intercalados com leucossoma granítico; por fim, a segunda, que está circunscrita à primeira, 
ocorre isoladamente margeando o limite sudoeste do PARNASO. Trata-se de um biotita 
gnaisse granítico, claro, de granulação média à fina, gnaissificado ou não, que apresenta 
estruturas nebulítica e schlieren. Zonas mais heterogêneas com estruturas migmatíticas 
podem conter restitos básicos. Nas proximidades do Batólito Serra dos Órgãos, encontra-se 
injetado em todas as direções por uma série de veios pegmatíticos e aplíticos de 
composição granítica. Seus contatos com os migmatitos estromáticos da sub-unidade 
anterior são transicionais. 

• Leucogranito Gnaisse 
Na área circunscrita ao PARNASO esta litologia constitui apenas três corpos que podem 
ocorrer sob a forma de diques, sills e soleiras. É uma rocha de granulação fina a média e 
pouco conteúdo em máficos. Em geral, exibe composição granítica e estrutura homófona 
(sem feições macro ou microscópicas de deformação interna). É freqüente a ocorrência de 
diques de aplogranito, aplito e pegmatito co-genéticos. Na região de Nova Friburgo-RJ, é 
marcante a presença de enclaves microgranulares e granulares de hornblenda gabro nestes 
leucogranitos (Pinto et al., 1980). 

• Batólito Serra dos Órgãos 
Grande parte da área estudada, regiões centrais e norte, estão ocupadas pelo Batólito Serra 
dos Órgãos. As rochas do Batólito estão representadas por biotita granitos a granodioritos 
gnáissicos de granulação média à grossa e índice de cor leuco a mesocrático. Nos termos 
leucocráticos é comum ainda a presença de granadas. A foliação é marcada por 
aglomerados de biotita e hornblenda, bem como por cristais de quartzo e, de feldspato 
amendoado. É comum ainda a presença de diques de aplito e pegmatito co-genéticos.    

Ao microscópio, as rochas que compõem o Batólito apresentam textura levemente 
orientada, granoblástica e mais localmente lepidoblástica. Sua composição mineral está 
representada sobretudo por microclina amendoada, quartzo grosseiro - “em gotas”, 
plagioclásio, biotita, hornblenda e esporadicamente granada. Os acessórios mais comuns 
são apatita, titanita, alanita, zircão e opacos. 
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• Granito Andorinha 
Na extensão do PARNASO, o granito Andorinha compõe doze corpos de formas irregulares 
balizados pelo trend regional NE-E. A maior e principal ocorrência é na região central, onde 
estão os picos da Pedra do Sino (2.263m) e da Pedra do Açu (2.245m). 

Trata-se de um biotita granito porfirítico fino a médio, cinza, a qual exibe estrutura de fluxo 
magmático dado por megacristais de microclina isorientadas. Nas partes mais centrais dos 
corpos são homogêneos e isótropos. Sua composição varia entre monzonito, granodiorito e 
monzodiorito. É comum ainda, próximo aos contatos, a presença de xenólitos das 
encaixantes, parcialmente digeridos ou não, com as mais variadas formas, bem como de 
veios aplíticos em toda sua extensão. 

Ao microscópio, exibe textura granular hipidiomórfica com tendência porfirítica. A 
caracterização modal revelou a seguinte mineralogia: quartzo, microclina, plagioclásio e 
biotita. Os acessórios mais comuns são titanita, alanita, hornblenda, apatita, zircão, opacos 
e muscovita. 

• Granito Nova Friburgo 
Um único corpo do granito Nova Friburgo foi mapeado nos arredores do limite oriental do 
PARNASO. Duas suítes graníticas foram individualizadas8: a primeira, que ocorre na porção 
centro-leste da folha Teresópolis, está representado por um grande corpo de forma circular 
denominado de maciço granítico de Frades. Trata-se de uma rocha porfirítica de granulação 
grossa, que exibe estrutura ora homófona ora fluidal. A segunda, a qual constitui corpos 
pequenos, está representado por granitos róseos a cinzas, equigranulares e faneríticos de 
grão médio. Em ambas as fácies ocorrem numerosas inclusões irregulares ou tabulares de 
rocha ígnea cinza, cuja composição é quartzodiorítica.     

• Corpos intrusivos mesozóico-cenozóicos 
Foram identificados três diques de diabásio dispostos nas extremidades nordeste e centro-
leste do PARNASO. Dentre os três, dois já haviam sido mapeados8;10. 

Estes corpos tem atitude geral NE-SW/subvertical, espessuras entre 1 e 15 m, e estão 
colocados obliquamente ao trend estrutural das encaixantes. Em escala de afloramento, são 
pretos e afaníticos. Localmente, seus contatos contém bordas/crostas de resfriamento, cuja 
espessura não ultrapassa dois centímetros. 

Ao microscópio, os minerais essenciais em ordem decrescente são: plagioclásio (andesina-
labradorita), piroxênio (augita) e opacos (magnetita e possivelmente ilmenita) além de 
acessórios como apatita e quartzo. Minerais de alteração como carbonato, anfibólio, biotita e 
clorita também estão presentes. Quanto a aspectos texturas dois tipos predominam: 
intersetal e intergranular.    
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Figura 3.12: Mapa geológico do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Coordenadas em UTM). 
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3.2.3 Relevo e Geomorfologia 
A analise da área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos nos mostra um relevo singular, 
fortemente montanhoso, apresentando suas maiores elevações na faixa que acompanha a 
linha divisória dos municípios, que correspondem ao divisor de bacias. Este o trecho mais 
elevado de toda a Serra do Mar. A altitude na área do Parque varia de 200 metros até 2.263 
metros, sendo que as cotas mais elevadas predominam na parte central do Parque (Figura 
3.20). O PARNASO apresenta mais de dez picos acima dos 2.000m de altitude (tabela 3.6) 
e 7,56% da área da UC está acima desta cota (Figura 3.15).  

O relevo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é o que se denomina “frente dissecada 
do bloco falhado”, sendo que esse bloco falhado se apresenta dividido em dois grupos 
aparentemente distintos. Visto da Baía da Guanabara, a área apresenta a oeste uma mesa 
alta, bastante regular, sub-horizontal, que corresponde aos mais altos cumes da Pedra Açu 
e Pedra do Sino. A leste da Serra, a linha de cumes é mais irregular e mais baixa. Entre o 
nível do mar e a alta superfície de Campos o desnivelamento ultrapassa 2.000 m. Entre o 
bloco ocidental e o bloco oriental a erosão, que segue as linhas de menor resistência das 
rochas, moldou uma serie de laminas de pedras e entre elas está o Dedo de Deus (Figura 
3.13). 

 

Figura 3.13: Formação da Serra dos Órgãos, com os morros Escalavrado, Dedo 
de Nossa Senhora, Dedo de deus e Cabeça de Peixe (à partir de esquerda).  

FFoottoo::  EErrnneessttoo  VV..  CCaassttrroo  

Figura 3.14: Seção Geológica Esquemática da Serra dos Órgãos. Extraído de DRM, 2005. 
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As espetaculares formas das montanhas no trecho que deu nome à Serra dos Órgãos são 
resultado da maior resistência das rochas graníticas à erosão. O granito, que compõe o 
cume do Escalavrado, do Dedo de Deus e da Pedra do Sino, tem estrutura mais homogênea 
que o gnaisse, que compõe a base destas montanhas (Figura 3.14). O gnaisse possui uma 
estrutura planar bem desenvolvida, o que favorece a passagem da água pela rocha e, 
consequentemente, sua alteração/degradação. Como o granito se encontra por cima do 
gnaisse, ele fica preservado nos pontos mais altos dos morros, enquanto que o gnaisse se 
desgasta mais rapidamente, esculpindo de forma espetacular os monumentos geológicos da 
Serra dos Órgãos (DRM, 2005). 

De modo geral, quase não se observa superfícies planas e quase 50% da área do 
PARNASO é composta de encostas com mais de 30 graus de declividade (Figura 3.16). 
Grandes declives são componentes naturais de paisagem e a maior parte das áreas de 
declividades mais suaves estão localizadas nos planaltos cobertos por campos de altitude, 
embora os fundos de vale dos rios do Bonfim e Soberbo apresentem áreas de declives 
suaves. No PARNASO há uma ligeira predominância de encostas orientadas para o sul 
(51,4%) sobre encostas voltadas para o norte (44,8%). As áreas planas estão restritas aos 
topos de morros e representam apenas 3,7% da área total do PARNASO (Estruturar & 
PARNASO, 2006). 

 
Figura 3.15: Gráfico de porcentagens de área por classes de altitude - 

PARNASO. 
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Fonte: Estruturar & PARNASO, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

Figura 3.16: Gráfico de porcentagem de área por classes de declividades em graus. 
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Fonte: Estruturar & PARNASO, 2006. 

 

As encostas orientadas para o sul são mais íngremes com destaque para as bacias dos rios 
Soberbo (Figura 3.17), Bananal e Santo Aleixo; e para as áreas de escarpas íngremes do rio 
do Pico que estão fora dos limites do PARNASO. A bacia do Rio do Bonfim/ Poço do 
Ferreira também apresenta áreas significantes de encostas íngremes; enquanto as áreas 
das bacias do rio Itamaraty e do córrego da Ponte de Ferro apresentam relevo suavemente 
ondulado que drena extensa área de planaltos do PARNASO. 

Quanto ao desnivelamento, a maioria das bacias hidrográficas da vertente sul possui 
amplitudes altimétricas superiores a 1.000m de altitude com destaque para a bacia do Rio 
Bananal que apresenta desnivelamento superior a 2.000m de altitude. O Índice de Eficiência 
de Drenagem (IED), utilizado para 
identificar áreas de dispersão e 
concentração de fluxos hidrológicos 
erosivos, é elevado para 66% da área do 
PARNASO, o que indica que há 
predominância de processos 
morfogenéticos (denudação por 
escorregamentos, rolamento de blocos, 
erosão e transporte de sedimentos). As 
áreas de divisores do PARNASO são 
importantes áreas de dispersão de fluxos 
hidrológicos por apresentarem altos índices 
de gradiente topográfico e grandes 
desnivelamentos topográficos em litologias 
com alta resistência ao intemperismo 
(Estruturar & PARNASO, 2006). 

Apenas as áreas dos altos cursos 
dos rios do Poço do Ferreira e Jacó 
apresentam IED baixo no PARNASO, representando apenas 2% da área total do parque. 

 
 

Figura 3.17: Vertente atlântica da Serra dos 
Órgãos 

FFoottoo::  EErrnneessttoo  VV..  CCaassttrroo  
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Tabela 3.6: Principais acidentes topográficos do PARNASO, altitude e localização 

Nome Altitude Coordenadas UTM Município 
Pedra do Sino  2.263 m 23 K 702620,77 / 7514734,62 Guapimirim 

Pedra do Açu  2.245 m 23 K 699392,50 / 7512379,89 Petrópolis 

Papudo  2.234 m 23 K 703157,83 / 7515409,58 Teresópolis 

Pedra da Baleia  2.230 m 23 K 702055,66 / 7514586,68 Guapirimim 

Pedra Cara de Cão  2.180 m 23 K 702879,49 / 7514283,13 Guapirimim 

Campo das Antas  2.134 m 23 K 701440,66 / 7514437,37 Petrópolis 

Castelos do Açú 2.158m 23 K 6994468,61 / 7512146,44 Petrópolis/Magé 

Morro São João  2.100 m 23 K 703781,04 / 7514610,19 Guapirimim 

Agulha do Diabo  2.050 m 23 K 703603,87 / 7514572,22 Guapimirim 

Pedra da Cruz  2.020 m 23 K 703983,51 / 7515274,57 Teresópolis 

Mirante  2.000 m 23 K 703523,52 / 7514614,27 Guapirimim 

Morro Santo Antonio  1.990 m 23 K 704122,72 / 7514211,56 Teresópolis 

Garrafão  1.980 m 23 K 702711,70 / 7514300,14 Guapimirim 

Queixo do Frade  1.980 m 23 K 704135,37 / 7515223,95 Teresópolis 

Nariz do Frade  1.920 m 23 K 704236,61 / 7515204,97 Teresópolis 

Dedo de Deus  1.692 m 23 K 704925,56 / 7513641,10 Guapimirim 

Pedra Cabeça de Peixe 1.680 m 23 K 704650,74 / 7513851,67 Guapimirim 

Morro Escalavrado  1.406 m 23 K 705217,72 / 7512725,88 Guapimirim 

Dedo de Nossa Senhora 1.320 m 23 K 704835,82 / 7512942,06 Guapimirim 

Santo Antonio Mirim  1.170 m 23 K 706965,71 / 7515425 Teresópolis 

 Fonte: SIGPARNASO (Sistema de Informações Geográficas do PARNA Serra dos Órgãos) 
 
 

Figura 3.18: Vista da Pedra do Sino, com 
dedo de deus e Escalavrado. 

Figura 3.19: Vista frontal do Garrafão, 
com Pedra do Sino encoberta à esquerda. 
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3.2.4 Solos 
Não existem levantamentos detalhados que abranjam toda a área do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. O Instituto Brasileiro de geografia e estatística (IBGE) e o Departamento 
de recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM) produziram mapas em escala 1: 
500.000, que não permitem identificar a diferenciação dos diversos tipos de solo que 
ocorrem no Parque Nacional. 
As pesquisas realizadas não abrangeram a totalidade da área do Parque, porém os dados 
existentes apontam para uma grande diversificação de tipos de solos, cuja distribuição está 
intimamente relacionada às áreas de relevo mais proeminente e festonado do tipo 
montanhoso e escarpado. Podem ser identificadas três classes principais: Cambissolos, 
Neossolos Litólicos e Argissolos em unidades simples ou associações (CCPD, 2001). 
Associados às classes supramencionadas provavelmente existe a ocorrência de latossolos 
em áreas com declividade moderada e altos índices de pluviosidade e de gleissolos 
localizados em planícies fluviais. 
Os Cambissolos podem ser encontrados em várias situações dentro da paisagem, composta 
com formações de relevo desde suave ondulado ao escarpado, ocorrendo nos 
compartimentos de relevo com maior declividade e nas vertentes com declives mais 
acentuados. Compreende solos minerais, não hidromórficos, com o horizonte A seguido de 
B incipiente (poucos centímetros) subjacente ao C, pouco profundos a profundo com 
presença abundante de minerais primários facilmente intemperizáveis e relação silte/argila 
elevada. Do ponto de vista dos atributos químicos e físicos, compreendem solos bem 
diversificados, tendo via de regra, maior predisposição a erosão (UERJ, 2000). 

Por serem unidades pedológicas em transição podem apresentar variadas propriedades 
conforme estagio de desenvolvimento. A fertilidade pode variar bastante, mas geralmente 
apresentam baixos teores de bases e o alumínio pode atingir valores elevados, de acordo 
com os processos pedogenéticos atuantes e associações com outras classes de solo. A 
textura igualmente apresenta grande variação, com predominância das médias e argilosas e 
a coloração avermelhada predomina sobre os materiais de coloração amarelada.  Os solos 
pertencentes a essa classe são considerados de erodibilidade elevada devido às condições 
de alta declividade que os mesmos ocupam na paisagem.  
Os Argissolos são solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa e 
horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E e apresentando ainda as 
seguintes características: 1) horizonte plíntico, se presente, não está acima nem é 
coincidente com a parte superficial do horizonte B textural; 2) horizonte glei, se presente, 
não está acima nem é coincidente com a parte superficial do horizonte B textural.  O 
acréscimo de argila em profundidade e a capacidade de troca de cátions inferior a 27 cmol 
/kg de solo são os principais atributos diagnósticos válidos para todos os Argissolos. 
Os Argissolos Vermelho-Amarelos apresentam em geral maior relação textural entre os 
horizontes A e E, e entre o horizonte B do que os Argissolos Vermelhos,  e são por isso, em 
igualdade de condições ambientais, mais vulneráveis à erosão. Os argissolos apresentam 
predominantemente argila de atividade baixa, mas a capacidade de adsorção desta fração, 
para a mesma textura, é em geral, ligeiramente superior à dos Latossolos. 
Os Neossolos Litólicos ocorrem em áreas de transição entre os afloramentos rochosos e os 
Cambissolos, em locais de cotas elevadas do relevo montanhoso e escarpado. São solos 
pouco desenvolvidos com pequena espessura e contato lítico dentro de 50 cm da superfície. 
Possuem horizontes pouco desenvolvidos, estando composta de horizonte A sobreposto 
diretamente na rocha matriz ou sobre o horizonte C. Possuem textura em maioria média, 
com abundância de material grosseiro. A fertilidade é geralmente muito baixa e via de regra 
muito dependente do material de origem e aporte de material orgânico e ciclagem superficial 
de nutrientes, já que esses locais mais altos são dispersores de fluxos, quase não 
recebendo contribuição de materiais. São solos muito susceptíveis aos processos de 
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erosão, posto que apresentam taxas diferenciais de infiltração entre os horizontes A e C ou 
camada rochosa.  
O grupo dos Latossolos é compreendido por Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho e 
Latossolo Vermelho-Amarelo, sendo a ocorrências deste último predominante e ocupando 
principalmente os topos e o terço superior das elevações, ocorrendo em relevos 
suavemente ondulado, ondulado e que se caracterizam por constituir solos minerais, não 
hidromórficos e pela presença de horizonte diagnóstico subsuperficial B latossólico. 
Possuem seqüência de horizontes A-Bw-C com diferenciação relativamente nítida, devido 
sobretudo pelo contraste de cor entre os dois primeiros horizontes.  
Estes solos apresentam um horizonte A com cerca de 35 cm de espessura, de coloração 
predominante Bruno escuro; um horizonte B profundo com cerca de 270 cm, de coloração 
mais intensa, variando entre vermelho e amarelo, de aspecto terroso, macio, friável e poroso 
e o horizonte C também bastante profundo de coloração geralmente avermelhada. 
Minerologicamente apresenta alta concentração de seisquióxidos de ferro e alumínio e 
baixos teores de minerais primários e, em conseqüência, baixa relação silte/argila, 
evidenciados pela coloração amarelada a avermelhada. Do ponto de vista químico, são 
solos predominantemente distróficos e álicos, conferindo desta forma uma reduzida 
fertilidade química. São solos, profundos, porosos, bem drenados, com boa permeabilidade 
e apresentam texturas média e argilosa, com acréscimo gradual de argila em profundidade. 
Possuem variados horizontes diagnósticos superficiais conforme as condições de 
incorporação e estabilização de matéria orgânica, conferindo condições diferenciadas de 
fertilidade em função das propriedades que esta confere ao sistema, apresentando 
percentagem de matéria orgânica maior ou mais reduzida de conforme a profundidade do 
solo (IBDF & FBCN, 1980). 

No que concerne a erodibilidade, os latossolos apresentam, a princípio, baixa 
susceptibilidade à erosão. Entretanto, os deslizamentos de terra não são raros em razão do 
contraste entre o horizonte B, relativamente estreito e muito argiloso e o horizonte C 
profundo, pouco coerente e siltoso que condicionam taxas de infiltração diferenciadas. 
Portanto, dependendo da declividade da encosta e do grau de conservação, deve-se adotar 
rotineiramente o manejo e a tomada de ações corretivas, visando à estabilidade das 
encostas e a conservação dos solos a elas associados.  
A classe dos Gleissolos ocorre nas regiões mais baixas, sobretudo na beira de rios, 
córregos e no pé de paredões rochosos, associados ao afloramento do lençol freático. 
Compreendem solos minerais situados em partes mais deprimidas da planície onde são 
acumulados sedimentos provenientes do transporte aluvial e/ou pluvial produzido nas 
encostas.  
 
3.2.5 Hidrografia e Hidrologia 
O PARNASO protege mananciais que drenam para as duas principais bacias hidrográficas 
fluminenses, a do Paraíba do Sul e o conjunto de bacias hidrográficas que drenam em 
direção a Baía de Guanabara. As encostas do Parque, cuja orientação geral é sul, drenam 
para a Baía de Guanabara, enquanto as voltadas para o quadrante norte drenam para o Rio 
Paraíba do Sul. A área do parque abrange cinco sub-bacias: Piabanha e Paquequer, que 
drenam para o Paraíba do Sul; e Santo Aleixo, Iconha e Soberbo/Bananal, que drenam para 
a Baía de Guanabara (Figura 3.24). A sub-bacia com maior área na UC é a do Piabanha, 
que inclui toda a área do parque no município de Petrópolis (tabela 3.7). 

 
 
 
 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

Tabela 3.7: Área das sub-bacias no PARNASO 
Sub-bacia Área (ha) % PARNASO 

Piabanha 4.601 43,34%

Soberbo/Bananal 2.085 19,64%

Santo Aleixo 1.840 17,33%

Paquequer 1.408 13,26%

Iconha 682 6,42%

    Fonte: SIGPARNASO, 2006 

 

Todos os rios da vertente continental do PARNASO são contribuintes da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul e suas águas só atingem o mar na região norte do Estado, no Município de 
Campos. O Paquequer e seu afluente Beija-Flor fornecem água para a cidade de 
Teresópolis e deságuam no Rio Preto, afluente do Piabanha. Os rios do Jacó, Bonfim e 
Itacolomi nascem no parque e banham o Município de Petrópolis, também desaguando no 
Piabanha. Parte da água de Petrópolis é captada no Caxambu e no Bonfim.  

O Rio Paquequer nasce na área conhecida como Rancho Frio, no sopé do Nariz do Frade, e 
o Rio Beija-Flor, no sopé da Pedra do Papudo, descendo pela vertente voltada para o norte 
e, após cursos de 5 km, esses rios se unem formando vazão mínima perene de 50 L/s ou 
instantânea de 2m³/s nas enchentes. O Rio Iconha tem sua nascente próxima à Pedra do 
Sino e depois de 6 km de percurso apresenta vazão mínima constante de 80 L/s até a 
instantânea de 3m³ por segundo. Os rios Soberbo e Corujas têm cabeceiras na Serra das 
Andorinhas, acima da Mata Azul, com volume mínimo aproximado de 160 L/s ou com 
Maximo momentâneo de 60 m³ (IBDF & FBCN, 1980).  

Os rios Soberbo (Figura 3.21), Bananal, 
Sossego, Inhomirim, Santo Aleixo, Iconha e 
Corujas deságuam na Baía de Guanabara 
(tabela 3.8). Estes rios que nascem no 
PARNASO e deságuam na Guanabara são os 
últimos que apresentam condições aceitáveis de 
conservação e que passam pelos manguezais 
preservados da APA Guapimirim. 

Dentre as cachoeiras do parque, destacam-se a 
Véu de Noiva (42 m) e a das Andorinhas, em 
Petrópolis; a Véu de Noiva da Trilha do Sino, em 
Teresópolis; e as diversas cachoeiras e quedas 
d’água do Rio Soberbo, em Guapimirim, como as 
do Poço Verde, Poço da Preguiça, Capela e do 
Sossego. No vale do Garrafão existem diversas 
quedas d`água do Rio Iconha, entremeadas de 
casas de veraneio em área com situação 
fundiária não regularizada. No Rio do Jacó 
encontra-se a Cachoeira do Treze (ou da 
Macumba), próxima à BR-495, já fora dos limites 
do PARNASO. No verão quando as chuvas são 
mais intensas formam-se inúmeras quedas 
d’água nas vertentes de serra, em vales de difícil 
acesso, algumas chegando a mais de 300 metros de altura. 

Em função do relevo muito acidentado, as bacias de drenagem de cada um desses rios são 
compostas por muitos pequenos canais de drenagem, de variadas ordens. Durante o verão, 
quando ocorrem chuvas torrenciais, há a formação de rios temporários e o volume dos rios 

Figura 3.21: Rio Soberbo, na Sede 
Guapimirim. 
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aumenta rapidamente, produzindo o fenômeno chamado de "cabeça-d'água" ou "tromba-
d'água", principalmente no Rio Soberbo. Isto ocorre em função de precipitações intensas 
nas partes altas. Em razão do acentuado desnível das encostas, a água desce em grande 
velocidade, atingindo o pé da serra como uma onda e provocando acidentes com banhistas, 
as vezes fatais, principalmente nos diversos poços localizados na Sede Guapimirim (Verde, 
Preguiça, Ponte Velha e Capela). Após as chuvas, o volume dos rios vai reduzindo 
lentamente, a partir da descarga da água que penetrou no solo, já que o bom estado de 
conservação da floresta possibilita um alto nível de infiltração da água. 

 
    Tabela 3.8: Principais cursos d’água do PARNASO 

Rio/Córrego Extensão (m) Sub-bacia Bacia 

R. Paquequer 34.000 Paquequer-Piabanha Paraíba do Sul

R. Beija-Flor 3.500 Paquequer-Piabanha Paraíba do Sul

R. Jacó 9.870 Piabanha Paraíba do Sul

C. Bento (ou do Berto) 3.536 Piabanha Paraíba do Sul

R.Poço do Ferreira 9.230 Piabanha Paraíba do Sul

R.Bonfim 6.930 Piabanha Paraíba do Sul

C. Ponte de Ferro 7.440 Piabanha Paraíba do Sul

R.Itamarati 16.000 Piabanha Paraíba do Sul 

C. Sossego 16.050 Santo Aleixo-Roncador B. de Guanabara 

R.Santo Aleixo 27.490 Santo Aleixo-Roncador B. de Guanabara 

R.Bananal 21.627 Guapi-mirim B. de Guanabara 

R.Soberbo 14.690 Guapi-mirim B. de Guanabara 

R. Iconha 31.270 Guapi-açú B. de Guanabara 

   Fonte: SIGPARNASO, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.22: Represa do Rio 

Beija-Flor, na Sede Teresópolis. 
 

Figura 3.23: Rio do Bonfim, na 
Sede Petrópolis. 
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Os rios que nascem no PARNASO abastecem parcela significativa da população dos 
municípios do entorno e a água captada em geral segue sem qualquer tratamento até 
residências e pontos de consumo. Apesar da visitação nas áreas de alta montanha, onde 
nasce a maioria dos rios do parque, análises bacteriológicas realizadas em 2006 (tabela 3.9) 
indicam que não há contaminação da água nestas áreas. Em análise realizada pela CEDAE 
em outubro de 2006, os únicos pontos que registraram presença de coliformes totais foram 
a Cachoeira Véu da Noiva, em Petrópolis e um ponto ao lado da portaria do Bonfim. Análise 
quantitativa realizada pela FEEMA no mesmo mês encontrou contaminação por coliformes 
totais em seis pontos, mas apenas um deles (Cachoeira do Papel, na trilha da pedra do 
Sino) apresentou contaminação muito baixa por coliformes termotolerantes. A presença de 
coliformes em algumas amostras é esperada em águas de superfície, podendo ter origem 
em fezes animais ou outros fatores não relacionados à presença humana. 

 
Tabela 3.9: Análises bacteriológicas das águas no percurso da Travessia Petrópolis-
Teresópolis, outubro de 2006. 

Local de coleta Análise CEDAE Análise FEEMA 

Coliformes 
totais 

Coliformes 
fecais 

Coliformes  
Totais 

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

Portaria Bonfim Presença Presença NR NR 

Poço Paraíso 1 Ausência Ausência 0 0 

Poço Paraíso 2 Ausência Ausência NR NR 

Cach. Véu da 
Noiva (Petro) 

Presença Presença NR NR 

Ajáx Ausência Ausência 17 0 

Castelos do Açu 
(mina) 

Ausência Ausência 0 0 

Vale da Luva NR NR 80 0 

Cachoeirinha 
(elevador) 

Ausência Ausência NR NR 

Vale das Antas Ausência Ausência 14 0 

Abrigo 4 (P. Sino) Ausência Ausência 22 0 

Cachoeira do 
Papel 

NR NR 5.000 0 

Cach. Véu da 
Noiva (Terê) 

Ausência Ausência 1.300 4 

Beija-flor Ausência Ausência NR NR 

 Fontes: CEDAE – Superintendência Serrana, 2006; FEEMA – DILAB, 2006. 

NR – Análise não realizada 
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3.2.6 Vegetação e flora 
 

O PARNASO apresenta uma vegetação bem conservada, classificada como Floresta 
Tropical Pluvial Atlântica e rica em palmeiras, cipós, epífitas, e árvores de grande porte. As 
formações florestais são, de modo geral, matas secundárias bem evoluídas em relação à 
sucessão florestal, com alguns trechos de vegetação primária. A predominância de 
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração indica que houve ação 
antrópica em várias áreas antes da criação e consolidação do parque, mas pode também 
ser conseqüência da instabilidade do terreno, que causa muitas quedas de árvores e 
abertura de clareiras, reiniciando o processo sucessional. 

O botânico Carlos Rizzini (1954), no 
clássico estudo Flora organensis, identificou 
2.029 espécies, sendo 1222 dicotiledôneas, 
pertencentes a 111 famílias; 371 
monocotiledôneas (18 famílias); 289 
pteridófitas (11 famílias); e 147 briófitas 
(132 espécies de Musci em 33 famílias e 15 
espécies de hepáticas em 4 famílias – 
Figura 3.25). A lista preliminar de espécies, 
elaborada para este Plano de Manejo inclui 
2.668 espécies da flora2. 

Segundo a classificação do mesmo Rizzini 
(1979), o PARNASO abrange quatro 
fitofisionomias da Floresta Tropical Pluvial 
Atlântica: floresta pluvial baixo-montana, 
floresta pluvial montana, floresta pluvial 
alto-montana e campos de altitude. 

Nas porções inferiores do Parque e de seu 
entorno, abaixo de 500-800 metros de altitude, predomina a formação denominada floresta 
pluvial baixo-montana. Esta formação está relacionada a solos profundos e bem drenados, 
onde a umidade existente é menor que na floresta montana. Nos fundos de vales e áreas 
com umidade semelhante a de áreas mais altas a vegetação é igual a da floresta montana. 

Em geral, nas florestas baixo-montana as maiores árvores, que compõem o dossel superior, 
possuem entre 15 e 20 metros de altura e troncos com diâmetro máximo de  60 cm. Há uma 
menor densidade de árvores que na floresta montana e pouca presença de epífitas, como 
bromélias, orquídeas e cipós. Há também poucas palmeiras e fetos arborescentes 
(samambaias), muito comuns na floresta montana. Esta fisionomia vegetal apresenta 
normalmente apenas o estrato arbóreo, com o interior da mata composto por uma densa 
vegetação, mas sem estratos definidos. Em algumas áreas é possível diferenciar os estratos 
arbustivo-arbóreo, arbustivo e herbáceo. Em geral, a camada de folhas e matéria orgânica 
(serrapilheira) é pouco espessa e o solo, na época seca, fica ressecado.  

A diversidade de espécies na floresta baixo-montana é elevada, sendo muito comum a 
ocorrência de espécies características de matas mais secas, como cedro Cedrela fissilis 
copaíba Copaifera langsdorfii, jacarandá-branco Platypodium elegans, jacatirão Miconia 
cinnamomifolia,   jacarandá-pardo Macherium villosum, maçaranduba Persea Cordata, 
samambaiaçu Dicksonia selowiana e angico Piptadenia macrocarpa, entre outras. Já nas 
áreas um pouco mais úmidas, a mata se assemelha mais com a floresta montana, com 
maior abundância de espécies como o jequitibá rosa Cariniana estrellensis, vinhático 

                                                 
2 A lista de espécies da flora registrada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos está no Anexo II deste plano de 
manejo. 

Figura 3.25: Diversidade de briófitas no 
campo da altitude. Trilha da Pedra do 
Sino. 
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Plathymenia foliosa, murici Vochysia acuminata, jacaré Piptadenia gonoachanta, palmito 
juçara Eutherpe edulis e guapuruvu Schizolobium parahyba, entre outras (Rizzini, 1979). 

Entre 600 e 1600 metros de altitude, 
aproximadamente, predomina a formação 
montana, que abrange a maior área do 
PARNASO (Figura 3.26). Esta é a que 
possui maior estratificação vegetal entre 
as diferentes fisionomias da mata 
atlântica. Os solos profundos de rochas 
cristalinas decompostas (até uma 
profundidade de 60m) permitem a 
ocorrência de árvores de grande porte. A 
estrutura dessa mata possui variações 
dependentes das condições específicas 
de cada área, mas em muitas formações 
as maiores árvores atingem até 40 
metros, e o dossel superior (conjunto 
contínuo de copas de árvores) encontra-
se entre 25 e 30 metros. Além do estrato 
superior, encontram-se formações com 
até mais quatro estratos relativamente 
bem definidos, o que é muito comum no PARNASO, sendo composta por dois estratos 
arbóreos e dois arbustivos, além do estrato herbáceo, o que garante boa interceptação da 
água da chuva (Rizzini, 1979). 

Nesta formação florestal geralmente há uma espessa camada de serrapilheira. Este 
componente possui importante papel na dinâmica hidrológica e erosiva dos solos. Ao formar 
um tapete, as folhas absorvem o impacto das gotas de chuva que caem sobre o solo, 
reduzindo a erosão superficial das encostas. Além disso, a serrapilheira armazena a água 
da chuva e vai liberando-a lentamente para o solo, permitindo a este a absorção gradativa 
da água. A serrapilheira abriga também um vasto banco de sementes, que permanecem 
dormentes e são importantes na colonização de clareiras abertas por quedas de árvores. 

Na floresta pluvial montana do Parque Nacional da Serra dos Órgãos encontra-se uma 
grande diversidade de espécies vegetais  pertencentes a vários grupos, tais como 
piperáceas, lorantáceas, gesneriáceas, hepáticas e muscíneas. Formando o sub-bosque 
desta mata, observa-se em seus estratos arbóreo inferior e no arbustivo a presença do 
palmiteiro-juçara Euterpe edulis, bambus e de algumas rutáceas. No estrato epifítico, além 
das bromélias e orquídeas, muito comuns e de variadas espécies, são encontradas também 
diferentes lianas (cipós), begoniáceas, aráceas e pteridófitas (samambaias). O estrato 
herbáceo é povoado por begônias, orquídeas, bromélias e gramíneas, dentre outras, além 
de fetos arborescentes. É comum a ocorrência de espécies congenéricas nas florestas 
montanas e baixo-montanas, com espécies diferentes do mesmo gênero ocorrendo em cada 
uma das formações.  

Segundo Rizzini (1979), a espécie de maior porte existente é uma da família solanácea, 
conhecida como ouriço-rosa, bastante comum na Serra dos Órgãos, podendo alcançar 40 
metros de altura e 2,30 metros de Diâmetro a Altura do Peito (DAP). O jequitibá-rosa 
(Cariniana estrelensis), que pode chegar também aos 40 metros de altura e apresentar DAP 
de mais de 4,5 metros, também ocorre no PARNASO. 

Entre aproximadamente 1300 e 1800 metros de altitude encontram-se as formações alto-
montanas. É uma típica mata úmida, localizada nas partes altas, que freqüentemente é 
envolta por densas nuvens durante longos períodos, também conhecida como mata nebular 
(Figura 3.27). A formação vegetacional é dominada por espécies de pequeno porte com, 
altura entre 5 e 10 metros. As árvores possuem troncos tortuosos e cobertos por camada de 
musgos e epífitas. O sub-bosque desta mata é dominado por significativa diversidade de 
espécies arbustivas. As famílias mais comuns são as mirtáceas (Eugenia sp), proteáceas 

 

Figura 3.26: Jequitibá Cariniana sp. 
Localizado a cerca de 700 m de altitude. 
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(Roupala sp), melastomatáceas (Tibouchina, Miconia), malpiguiáceas. As epífitas são 
abundantes, com destaque para as grandes bromeliáceas entre as quais se encontram 
algumas espécies terrestres. As bordas de afloramentos rochosos são tomadas por 
pteridófitas e briófitas de diversas 
espécies. Nessas áreas da floresta é 
elevado o número de espécies endêmicas 
(Rizzini, 1979). 

Uma das grandes riquezas do PARNASO 
está situada acima dos 1600 metros de 
altitude, onde as temperaturas chegam 
próximas de 0ºC no inverno. Nestas 
localidades a mata é substituída por uma 
fisionomia dominada por vegetação 
xerofítica, os campos de altitude.  

O domínio completo desse ecossistema 
começa acima de 1800m, onde a floresta 
é substituída por vegetação baixa e mais 
aberta, dominada por vegetação 
herbáceo-arbustiva que se desenvolve 
sobre os afloramentos rochosos (Figura 
3.28). Por estar na parte mais alta, com 
pouco aporte de matéria orgânica, a 
vegetação possui aspecto seco, o solo é 
raso e a radiação solar é intensa. Em 
áreas com grande declividade e expostas 
a ventos e chuvas, a rocha é nua, quase 
não havendo cobertura vegetal, apenas a 
ocorrência de pequenas manchas 
dominadas por velosiáceas e 
amarilidáceas. Em estudos realizados 
foram identificadas 347 espécies vegetais 
nesse ambiente, das quais 66 endêmicas 
desse ecossistema, como Prepusa 
hookeriana e Linum organensis 
(Martinelli, 1996). 
O Campo das Antas, a mais de 2.100 
metros de altitude, é a maior área da 
Serra dos Órgãos localizada em grandes 
altitudes e a maior área deste 
ecossistema na Serra do Mar fluminense 
(figura 3.29). No estado do Rio de Janeiro 
os campos de altitude ocorrem apenas na 
Serra dos Órgãos, no maciço do Itatiaia e 
em pequeno trecho da Serra do 
Desengano. 

O Campo das Antas é dominado pelas 
gramíneas Chusquea pinifolia e capim-de-
anta Cortaderia modesta. A fisionomia 
aparentemente campestre e xerofítica do 
Campo das Antas esconde regiões 
alagadiças, onde ocorrem espécies das 
famílias xiridáceas, eriocauláceas e 
gentianáceas e plantas insetívoras. São 
comuns também formações ligeiramente 

Figura 3.27: Trecho de floresta pluvial alto- 
montana localizada no Vale da Luva, 
PARNASO.

Figura 3.29: Vista parcial do Campo das 
Antas, PARNASO. 

Figura 3.28: Trecho de campo de altitude 
no sopé da pedra do Sino.
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mais fechadas, dominadas por espécies herbáceas rupícolas e adensamentos de pequenos 
arbustos lenhosos e também vastas áreas recobertas por campos. Estas formações são 
dominadas por espécies das famílias das orquídeas e bromélias, além de gramíneas e 
ciperáceas.  

A diferença fisionômica reflete uma distinção florística dos campos de altitude em relação à 
floresta tropical dominante. As condições ambientais, sobretudo a temperatura, sempre 
muito fria, têm grande influência na distribuição das espécies. Desta forma, a composição 
florística dos campos de altitude é muito distinta das demais formações do seu entorno, 
típica de mata atlântica. Os campos de altitude do PARNASO formam um ecossistema de 
grande importância em termos de biodiversidade, com alto índice de endemismo. A 
vegetação dos campos de altitude apresenta semelhanças com a flora dos Andes e com 
outras formações abertas do Brasil, tais como as formações de cerrado, campos rupestres e 
pampas.  

Quanto aos estágios sucessionais e às classes de vegetação, o Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos apresenta grande parcela de floresta primária ou em estágio avançado de 
regeneração, com cerca de 4.600 hectares (43% da área da UC). As áreas preservadas de 
campo de altitude, vegetação rupestre e os afloramentos rochosos somam mais cerca de 
4.000 hectares, totalizando 81,2% da área da UC com cobertura muito bem preservada 
(tabela 3.10).  

As áreas em estágio médio de regeneração somam mais cerca de 1.250 hectares (11,8% da 
UC). É importante considerar que em áreas de grande declive e freqüentes deslizamentos 
de solo, como é o caso da Serra dos Órgãos, o processo de sucessão florestal é bastante 
dinâmico e mesmo áreas em estágio médio ou inicial de regeneração podem não ter sofrido 
intervenções antrópicas diretas. Os estágios iniciais de sucessão seriam, portanto, 
conseqüência da dinâmica natural deste ambiente. 

As áreas diretamente impactadas por ação antrópica totalizam 240 hectares. Estas áreas 
dominadas por gramíneas (pasto), cultivos, construções e a rodovia BR-116 representam 
apenas 2,3% da área da UC (Estruturar & PARNASO, 2006).  

 

        Tabela 3.10: Classes de vegetação e áreas proporcionais no PARNASO. 

Classe Área (ha.) Proporção do 
PARNASO (%)

Afloramento rochoso 1500,85 14,1
Campos de altitude 1438,89 13,5
Vegetação rupestre 1098,84 10,3
Floresta primária ou em estágio avançado de sucessão 4607,72 43,3
Floresta em estágio médio de sucessão 1253,42 11,8
Floresta em estágio inicial de sucessão 350,35 3,3
Vegetação arbustiva 154,91 1,5
Gramíneas  130,57 1,2
Cultivos 68,32 0,6
Área urbana de baixa densidade 31,48 0,3
BR-116 9,98 0,1
Total 10.645,32 99,9

Fonte: Estruturar & PARNASO, 2006. 
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3.2.7 Fauna 
A grande diversidade de hábitats, proporcionada pela variação no clima, nos tipos de solo, 
formações geológicas e diferenciadas formações vegetacionais explica a alta diversidade de 
espécies da fauna no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Apesar da existência de 
lacunas sobre o conhecimento de vários grupos taxonômicos e dos estudos realizados 
estarem concentrados em poucas áreas, já foram registradas 462 espécies de aves, 83 de 
mamíferos, 102 de anfíbios, 82 de répteis e 6 de peixes, uma riqueza significativa3. As 727 
espécies de vertebrados terrestres registradas na UC (tabela 3.11) correspondem a 20% do 
total de espécies deste grupo existentes no Brasil (Lewinsohn, 2006) em uma área que 
corresponde a apenas 0,00125% do território nacional. 
 

Tabela 3.11: Número de espécies de vertebrados no PARNASO, em relação ao total no 
Brasil. 

Grupo PARNASO Brasil* PARNASO/Total Ameaçadas 

Mamíferos 83 541 15,34% 28

Aves 462 1696 27,24% 72

Répteis 82 633 12,95% 1

Anfíbios  102 775 13,16% 16

Peixes 6 2106 0,28% 2
 Fonte: Setor de Pesquisa/PARNASO; *Fonte: Lewinsohn, 2006. 

 

 

• Espécies ameaçadas 
A Serra dos Órgãos é identificada como área prioritária 
para conservação, destaque este proporcionado pelo 
alto nível de endemismo e pela ocorrência de espécies 
ameaçadas, tornando-se um dos últimos redutos de 
uma fauna diversificada de invertebrados, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos. 

Comparando-se a lista de espécies já identificadas no 
Parque com as listas oficiais de fauna ameaçadas de 
extinção (Bergallo et al., 2000; IBAMA, 2003; IUCN, 
2006), existem 120 espécies ameaçadas nos diversos 
status de ameaça das diferentes listas, sendo 1 
invertebrado terrestre, 2 peixes, 16 anfíbios, 1 réptil, 72 
aves e 28 mamíferos ameaçados de extinção. Estes 
números estão certamente subestimados, uma vez 
que as listas de espécies disponíveis são ainda 
preliminares e diversos grupos taxonômicos que 
ocorrem em áreas remotas da UC não foram ainda 
amostrados. 

• Mamíferos 
Poucos foram os inventários de mastofauna feitos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
Schirch (1932) e Miranda-Ribeiro (1935) fizeram os primeiros levantamentos em 
Teresópolis. Uma década depois, Davis (1945) fez coletas em uma área próxima à sede do 

                                                 
3 A lista completa de espécies do Parque Nacional da Serra dos Órgãos está no Anexo III deste plano de manejo. 

Figura 3.31: Muriqui 
Brachyteles arachnoides, 
maior primata das Américas.
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Parque Nacional e em outra localidade no município de Teresópolis. Recentemente, foram 
realizados inventários de pequenos mamíferos, morcegos e mamíferos de médio e grande 
porte (Cunha, 2003; Moratelli, 2004; Macedo et al., no prelo). Os estudos realizados indicam 
a ocorrência de 83 espécies de mamíferos na Serra dos Órgãos. Destas, 21 espécies estão 
globalmente ameaçadas de extinção (IUCN, 2006).   

Assim como em toda a Mata Atlântica, predominam os mamíferos de pequeno porte. Além 
da estrutura fechada da floresta favorecer animais pequenos, os grandes mamíferos 
sofreram historicamente forte pressão de caça e as áreas protegidas são insuficientes para 
animais que necessitam de grandes áreas para se alimentar e reproduzir, como a onça-
pintada (Panthera onca).  

Em um estudo de longa duração, o gambá Didelphis aurita e a cuíca Marmosops incanus 
foram as espécies mais abundantes entre as 22 espécies encontradas, reforçando a idéia 
de que as comunidades de pequenos mamíferos geralmente são dominadas por uma ou 
duas espécies (Macedo et al., no prelo). Quanto ao hábito de vida, várias espécies ocupam 
mais de um estrato da floresta. Dentre os marsupiais, a cuíca Caluromys philander é a 
espécie mais arborícola. Dentre os roedores, Rhipidomys sp. nov. e Juliomys pictipes 
habitam preferencialmente a copa das árvores. 

Amostragens de pequenos mamíferos no 
PARNASO indicam que há diferenças na 
riqueza de espécies ao longo do gradiente 
altitudinal, que varia de 4 a 17 espécies, 
sendo maior na Sede Teresópolis e menor 
na localidade Pedra do Sino. Os campos de 
altitude, representados pelas localidades 
Pedra do Sino e Vale das Antas, 
apresentaram baixa riqueza de espécies de 
marsupiais e as localidades Soberbo e 
Sede Guapimirim apresentaram poucas 
espécies de roedores (Olifiers et al., no 
prelo). No entanto, como o esforço de 
captura variou bastante entre as localidades 
amostradas, um diagnóstico mais preciso 
sobre a riqueza de espécies dependerá de 
novos estudos.  

A grande diversidade de habitats do PARNASO resulta em uma composição de espécies de 
pequenos mamíferos bastante variada. A fauna dos campos de altitude, por exemplo, é 
particularmente distinta quando comparada com a de áreas de floresta (Cunha et al., 2003 -
tabela 3.12), assim como ocorre em outras áreas da Mata Atlântica (Bonvicino et al., 1997; 
Geise et al., 2004). Observa-se também uma substituição de espécies que ocorre num 
gradiente altitudinal, como é o caso das diferentes espécies de roedores do gênero Akodon. 
A. cursor foi encontrado na Sede Guapimirim e no Garrafão, A. montensis, na Sede 
Teresópolis e no Vale das Antas, e A. serrensis, apenas no Vale das Antas e Pedra do Sino 
(tabela 3.12).  

Todas as coletas de pequenos mamíferos realizadas dentro do Parque foram feitas na 
vertente oceânica da serra, que compreende o município de Teresópolis e Guapimirim. 
Sabe-se, no entanto, que a vertente localizada no município de Petrópolis possui uma 
fisionomia vegetacional diferente, resultante de um regime orográfico e atividades humanas 
distintas, o que pode ter uma influência significativa de tais fatores na composição e 
abundância de espécies de pequenos mamíferos. 

 
 
 

Figura 3.32: Macaco-prego Cebus nigritus 
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Tabela 3.12: Lista de espécies de pequenos mamíferos capturados e/ou registrados 
nas seis localidades no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ).  
 

 

Espécies 

Localidades 
Pedra 
do Sino 

Vale das 
Antas 

Sede 
Teresópolis 

Soberbo Garrafão Sede 
Guapimirim 

Didelphimorphia 

Caluromys philander      X  

Chironectes minimus   X*    

Didelphis aurita   X** X X X 

Gracilinanus microtarsus     X  

Marmosops incanus    X X X 

Marmosops paulensis   X    

Metachirus nudicaudatus     X X X 

Micoureus travassossi     X  

Monodelphis sorex   X     

Monodelphis gr. americana     X  

Philander frenatus     X X X X 

Rodentia - Sigmodontinae 

Akodon cursor     X X 

Akodon montensis    X X    

Akodon serrensis  X X     

Thaptomys nigrita X X X    

Brucepattersonius sp.   X     

Oxymycterus quaestor   X    

Oxymycterus gr. judex  X X    

Oligoryzomys nigripes   X X X  X X 

Oryzomys russatus     X  

Delomys dorsalis   X X X    

Delomys sublineatus   X    

Juliomys pictipes     X  

Juliomys sp.   X    

Rhipidomys sp. nov.     X  

Rodentia - Echimyidae 

Phyllomys pattoni   X    

Trinomys dimidiatus   X X X  

Rodentia - Sciuridae 

Sciurus aestuans   X  X  

Total (28) 4 8 15 5 15 6 

Fonte: Olifers et a.l, no prelo. 

* Registro visual pelo zoólogo Sérgio Maia Lima, em outubro de 2000.** Registro visual pelo biólogo André 
Cunha. 
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Um estudo encontrou 34 espécies de 
mamíferos de médio e grande porte na 
Serra dos Órgãos, entre registros históricos 
e observações diretas (Cunha, no prelo).  
Entre os mamíferos destaca-se o muriqui 
Brachyteles arachnoides, maior primata das 
Américas e um dos mais ameaçados do 
mundo. A espécie era considerada extinta 
no estado do Rio de janeiro e foi registrada 
no PARNASO recentemente (Garcia & 
Andrade-Filho, 2002). As três espécies de 
mamíferos com maior porte, a anta Tapirus 
terrestris, a onça-pintada Panthera onca, e 
o queixada Tayassu pecari foram 
consideradas “presumivelmente extintas” 
devido à fragmentação de habitats e à 
caça, mas existem relatos da presença de 
antas e queixadas nos limites da UC entre Petrópolis e Magé (Luciano da Silveira, 
comunicação pessoal). Há registros seguros da ocorrência de populações de antas nos 
campos de altitude e esta espécie empresta seu nome à maior área ocupada por este 
ecossistema na Serra dos Órgãos, o Campo das Antas. Há relatos de que a caça desta e de 
outras espécies ocorreu até pelo menos o final da década de 1970, principalmente a partir 
do Bonfim, em Petrópolis, já que na época não existia nenhuma estrutura do Parque para 
controlar o acesso por aquela área.  

A fauna de quirópteros registrada no PARNASO é composta de 16 espécies pertencentes 
às famílias Phyllostomidae, Vespertilionidae e Molossidae. Dentre essas, três espécies de 
morcegos são consideradas vulneráveis à extinção no Estado do Rio de Janeiro, quais 
sejam: Lonchophylla bokermanni, Platyrrhinus recifinus e Myotis ruber. As espécies mais 
abundantes são Sturnira lilium, Carollia perspicillata e Artibeus lituratus, que somaram 60% 
do total de capturas, enquanto que as outras 14 espécies somadas representaram apenas 
40% do total (Moratelli & Peracchi, no prelo). 

Quanto aos hábitos alimentares, os morcegos registrados no PARNASO pertencem a cinco 
categorias tróficas: hematófagos (Desmodus rotundus), frugívoros (stenodermatíneos e 
carolliíneos), nectarívoros (glossofagíneos), insetívoros catadores (Micronycteris megalotis) 
e insetívoros aéreos (vespertilionídeos e molossídeos). Apenas duas categorias tróficas não 
estão representadas na quiropterofauna do PARNASO: os carnívoros e os piscívoros. 
Considerando-se a riqueza de espécies, a categoria que mais contribuiu para a diversidade 
da quiropterofauna foi a dos frugívoros - seis espécies; seguida dos insetívoros aéreos - 
cinco espécies; nectarívoros - quatro espécies; insetívoros catadores e hematófagos - uma 
espécie cada (Moratelli & Peracchi, no prelo). 

A fauna de mamíferos do PARNASO apresenta ainda algumas espécies alóctones e 
exóticas.  Os micos-estrela ou sagüis C. jacchus e C. penicillata, nativos do nordeste e 
centro do Brasil, respectivamente, invadiram áreas do PARNASO nas últimas décadas. 
Provavelmente sua ocorrência tem origem no tráfico de animais silvestres. Pessoas 
compram estes animais em feiras para estimação e depois os soltam em áreas naturais. A 
observação de C. penicillata no Parque é freqüente, porém a presença de C. jacchus é 
apenas presumida. É possível que a presença destas espécies influencie negativamente a 
ocorrência do congenérico C. aurita, único calitriquídeo nativo da região, que é naturalmente 
raro e está em risco de extinção (Bergallo et al., 2000). Já foram observados grupos mistos 
de C. aurita e C. penicillata (Pereira, 2006). 

Animais domésticos, como o cachorro Canis familiaris e o gato Felis catus ocorrem em 
algumas partes do PARNASO, em áreas de ocupação humana ou próxima a elas.  A Sede 
Teresópolis, por ser muito próxima a cidade, é freqüentemente invadida por estes animais, 

Figura 3.33: Preguiça-de-três-dedos 
Bradypus tridactylus. 
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observando-se inclusive episódios de predação de animais silvestres pelos animais 
dométicos, como um cateto Pecari tajacu morto por cachorros e esquilos Sciurus aestuans 
mortos por gatos.  A área do Garrafão, onde existem muitas casas de veraneio, é outra que 
sofre também com este problema.  Entrevistas com moradores do Garrafão mostraram que 
79% das casas têm cães e 42% têm gatos, causando grande impacto negativo sobre a 
fauna local e evidenciando a necessidade de ações de controle e manejo. 

• Aves 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
abriga a avifauna mais rica registrada em 
toda a Mata Atlântica, com 462 espécies de 
aves (Mallet-Rodrigues et al., 2007; Gagliardi, 
2007). Entre elas, estão 142 das 217 
espécies endêmicas da Mata Atlântica, 
representando 65,4% do total de espécies 
endêmicas do bioma (Bencke et al., 2006; 
Mallet-Rodrigues et al., 2007).  Estes dados 
indicam a Serra dos Órgãos como a área com 
maior número de espécies endêmicas de 
toda a Mata Atlântica.  

Entre as aves registradas no PARNASO 
estão 72 espécies consideradas ameaçadas, 
sendo 51 espécies que constam da Lista de 
Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2006). 
A lista de espécies ameaçadas para o Rio de 
Janeiro (Alves et al., 2000) também cita 51 
espécies, sendo 30 coincidentes e 21 não 
citadas pela IUCN. Entre as espécies do 
Parque ameaçadas no Rio de Janeiro, 2 
possivelmente já estão extintas, 22 estão em 
perigo, outras 22 provavelmente ameaçadas 
e 5 com dados insuficientes. 

Quanto ao padrão de ocorrência, 60,2% das 
espécies encontradas no PARNASO são 
comuns, 28,8% incomuns, 3,8% têm 
ocorrência local, 3% são raras, 1,3% é 
considerado em perigo e 1,3%, vulnerável, 
0,8% são espécies vagantes e 0,8% são 
espécies invasoras (Gagliardi, 2006). 

O pardal Passer domesticus, pássaro 
originalmente asiático, e a lavadeira-
mascarada Fluvicola nengeta, original do 
nordeste brasileiro, são espécies exótica e 
alóctone, respectivamente, já observadas no 
PARNASO. No entanto, não existem estudos 
que avaliem a influência destas espécies 
sobre as populações locais.  

Piratelli et al (2006) observaram que, quanto 
à alimentação, a maior parte das aves 
capturadas no PARNASO é insetívora, 
seguidas pelas aves onívoras, frugívoras e 
nectarívoras. As guildas tróficas com menos 
espécies são carnívoras e granívoras. A 
predominância de aves insetívoras, seguida por 

Figura 3.34: Pica-pau-verde-dourado 
Piculus aurulentus. 

Figura 3.35: Gavião-carijó Rupornis 
magnirostris. 

Figura 3.36: Araçari-poca Selenidera 
maculirostris. 
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onívoras em áreas florestais é um fato já constatado por diversos autores (Motta Jr., 1990; 
Anjos, 1998; D’Angelo Neto, 1998). A percentagem das espécies encontradas em cada 
guilda trófica variou entre os dois pontos amostrais, a trilha do Sino e a trilha do Rancho 
Frio. O mesmo estudo amostrou quatro fragmentos de mata no entorno do Parque, e 
encontrou uma predominância de aves onívoras, seguidas de insetívoras, nestes ambientes 
(Piratelli et al., 2006).  

Assim como os estudos sobre mamíferos, as amostragens de aves realizadas no PARNASO 
se concentraram na vertente atlântica da serra, entre Teresópolis e Guapimirim. Não foram 
realizados estudos que tenham amostrado a vertente continental da serra, pelo município de 
Petrópolis, que pode apresentar variações na 
composição da comunidade de aves. Os 
ambientes florestais são mais estudados e 
visitados para observação de aves, havendo 
pouco conhecimento acerca da avifauna dos 
campos de altitude. 

A observação da avifauna é um atrativo turístico 
que pode ser melhor explorado no PARNASO. 
Hoje, o Parque recebe alguns grupos de 
observadores de aves, principalmente formados 
por estrangeiros, que muitas vezes vêm ao 
Parque buscando observar uma única espécie de 
interesse, como a saudade-de-asa-cinza Tijuca 
condita. 

Há uma pressão de caça sobre a avifauna local 
para uso como animais de estimação. Nota-se 
uma preferência dos criadores por algumas 
espécies, como o sabiá Turdus rufiventris, o 
trinca-ferro Saltator similis, e os coleiros 
Sporophila sp., com destaque para o pichochó ou 
chanchão Sporophila frontalis, ave muito 
apreciada pelo seu canto e classificada como em perigo de extinção. Piratelli et al (2006), 
estudando fragmentos de mata no entorno do Parque, notaram a ausência de algumas aves 
canoras nestes fragmentos. Esta constatação sugere que estas espécies de interesse 
comercial não conseguem manter populações em áreas submetidas à pressão de caça e a 
fragmentação de hábitats simultaneamente. 

• Répteis 
O Brasil conta com uma grande diversidade de 
répteis, pelo menos 633 espécies (Lewinsohn, 
2006), sendo o quarto país em números de 
espécies. No entanto, há ainda uma lacuna de 
conhecimento sobre taxonomia, biologia e 
distribuição das espécies. Na Serra dos Órgãos 
não é diferente, podendo-se listar para o 
PARNASO 82 espécies de répteis, ou seja, 
cerca de 40% das espécies registradas para a 
Mata Atlântica. 

Os répteis na Serra dos Órgãos estão 
representados principalmente pela Ordem 
Squamata, com 25 espécies de lacertílios 
(lagartos) e 54 espécies de serpentes, 
constando ainda de uma espécie da família Chelidae considerada vulnerável pela IUCN, 
Hydromedusa maximiliani. 

Figura 3.37: Saí-azul Dacnis 
cayana. 

Figura 3.38: Cágado-da-serra 
Hydromedusa Maximiliani. 
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Os dados disponíveis são provenientes de levantamento preliminar realizado nas coleções 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro e dos Departamentos de Zoologia da UFRJ e UNIRIO. 
Apesar disso, os resultados indicam que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos possui 
uma significativa e surpreendente riqueza de répteis, incluindo espécies de grande 
importância para a área médica e para conservação, incluindo espécies raras e pouco 
conhecidas pela ciência (Levandeira-Gonçalves et al. no prelo). 

• Anfíbios  
O PARNASO abriga 102 espécies de anfíbios (Izeckson et al., 2006). Esta riqueza de 
espécies em uma área relativamente pequena (106 km2) coloca a Serra dos Órgãos como 
uma das áreas de maior diversidade do mundo para esta classe. Este número pode subir 
quando forem realizados estudos mais detalhados na vertente continental da serra e nos 
campos de altitude. A grande maioria dos registros refere-se a áreas próximas às Sedes 
Teresópolis e Guapimirim. Em abril de 2007 foi descrita uma espécie nova de anfíbio, 
Hylodes pipilans, encontrado no vale do rio Soberbo, o que reforça a impressão de que este 
número está subestimado. 

As famílias mais diversas são Hylidae, 
com 51 espécies, e Leptodactilidae, com 
40 espécies (figura 3.40). O PARNASO é 
ainda a localidade tipo de 22 espécies de 
anfíbios. Entre os Brachycephalidae 
destaca-se o sapo-pulga Psyllophryne 
didactyla, o menor anfíbio do mundo. 

Das 102 espécies de anfíbios, 31 podem 
ser consideradas comuns, e 14 raras. As 
populações de 10 espécies estão em 
declínio, e oito espécies podem estar 
desaparecidas, já que não são 
encontrados registros de sua presença há 
anos. 

Foi constatada a Ocorrência no Parque de 16 espécies que constam da Lista de Espécies 
Ameaçadas da IUCN, sendo que 12 destas têm status de Dados Insuficientes (IUCN, 2006). 
Cinco espécies estão presentes na lista de fauna ameaçada do Rio de Janeiro (Bergallo et 
al., 2000), sendo uma espécie em perigo (Thoropa petropolitana) e três presumivelmente 
ameaçadas (Aplastodiscus musicus, Cycloramphus eleutherodactylus e Cycloramphus 
stejnegeri).  
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Figura 3.40: Distribuição das espécies de anfíbios nas diferentes famílias 

 
Figura 3.39: Sapinho-dourado 
Brachycephalus ephippium 
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• Peixes 
A ictiofauna das duas macro-regiões do PARNASO (Bacia da Baía de Guanabara e Bacia 
do Paraíba do Sul) é bastante conhecida. As características geográficas do PARNASO, 
contudo, não permitem que os dados existentes sejam extrapolados para o Parque, já que 
este engloba apenas as cabeceiras e trechos superiores desses rios, que apesar da 
localização geográfica próxima e de estarem inseridas na mesma macro-região, ou até na 
mesma bacia, podem apresentar diferentes composições específicas. Estas cabeceiras, 
apesar de conterem uma menor riqueza, geralmente apresentam o maior percentual de 
espécies endêmicas devido ao seu isolamento (Barbosa, 2004; Lazzarotto, in prep.). 

Os dados disponíveis na literatura acerca da ictiofauna do PARNASO sugerem uma grande 
lacuna de conhecimento, pois se referem apenas a espécies coletadas nas áreas de altitude 
elevada, onde a riqueza de espécies é menor. Mesmo assim, das 06 espécies listadas, 03 
ainda não foram descritas. 

O Plano de Manejo do PARNASO de 
1980 (IBDF & FBCN, 1980) cita apenas 
Trichomycterus paquequerense e T. 
goeldii. Barbosa (2004) redescreveu 
Trichomycterus goeldii para o Vale da 
Revolta, em Teresópolis, enquanto 
Trichomycterus paquequerense não foi 
encontrado no trecho do Rio Paquequer 
localizado dentro do Parque. O mesmo 
autor lista, ainda, duas novas espécies 
ainda não descritas do gênero: uma 
pertencente à Bacia do Rio Soberbo, e 
outra à Bacia do Rio Paquequer.  

Em geral a riqueza da ictiofauna aumenta 
no eixo nascente-foz, o que indica que deve haver um maior número de espécies nas partes 
mais baixas do PARNASO, como acontece para outros grupos taxonômicos (Sérgio Potsch, 
comunicação pessoal). Projeto de pesquisa em andamento pretende aumentar o 
conhecimento acerca da ictiofauna do PARNASO (Lima, 2006). 

Não há registro para ocorrência de espécies exóticas de peixes nos rios do PARNASO, 
contudo no entorno do Parque existe pelo menos uma criação de truta-arco-íris 
Oncorhynchus mykiss, na localidade do Jacó, em Petrópolis.  

• Invertebrados 
Apesar de constituírem o grupo 
taxonômico mais diverso, existem 
poucos dados catalogados sobre 
invertebrados no PARNASO. As 
espécies com ocorrência registrada, 
identificadas e publicadas são pouco 
mais de 260, mas este número 
certamente é muitas vezes maior.  

A região do PARNASO abriga alta 
diversidade de invertebrados. Monteiro 
(dados não publicados) observou cerca 
de 100 espécies de lepidópteros em 
duas horas de observação noturna, por 
exemplo. É provável a existência de 
muitas espécies endêmicas nas partes 
altas do PARNASO, região muito pouco 
estudada. 

Figura 3.42: Lesma não identificada 
fotografada na Pedra do Sino. 
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Estudo específico encontrou 64 espécies de opiliões, o que coloca o PARNASO como um 
dos locais de maior diversidade para o grupo no Brasil (Bragagnolo & Pinto-da-Rocha, 
2003). O PARNASO apresenta 30% de todas as espécies de opiliões conhecidas para o 
estado do Rio de Janeiro, que é o 2º estado mais rico em opiliões do país. 15 espécies são 
conhecidas apenas para o PARNASO. A área amostrada neste trabalho foi apenas a Sede 
Teresópolis, sendo provável que o número de espécies de opiliões aumente à medida que 
se estude outras áreas da UC. 

Foram encontradas 11 espécies de larvas de Ephemeroptera (Andrade  et al., 2003) e 20 
gêneros de larvas de dípteros quironomídeos no rio Paquequer (Nessimian & Sanseverino, 
1998).  

As espécies de mosquitos existentes no PARNASO foram amostradas em duas ocasiões. 
Na década de 40, Davis (1945b) encontrou 50 espécies de mosquitos em Teresópolis. Na 
década de 80, Guimarães & Arlé (1984) encontraram 44 espécies na Sede Guapimirim, 
sendo 23 espécies coincidentes com os estudos de Davis. As espécies de mosquito 
apresentam uma sazonalidade, sendo suas populações influenciadas pelo regime de 
precipitação.  

Foram registradas 52 espécies de afídeos para o PARNASO e região, sendo que a área do 
Parque apresenta diversidade maior que pequenos fragmentos florestais (Peronti et al., no 
prelo). O mesmo estudo registrou também 22 espécies de cocóides e 29 famílias de 
himenópteros parasitóides. Estudos indicam também grande diversidade de coleópteros. 
Flinte (2006), em levantamento preliminar, identificou 113 espécies de besouros 
crisomelídeos. 

A terceira espécie de minhoca descrita para o Brasil, Urobenus brasiliensis, foi coletada na 
região da Serra dos Órgãos (George Brown, comunicação pessoal). No entanto não existem 
mais informações sobre os anelídeos. 

Existe uma espécie de esperança, Porphyromma speciosa (Orthoptera: Tettigonidae), 
listada como ameaçada na lista vermelha do estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 
2000), registrada para localidades do Parque acima de 1000 metros, porém se sabe muito 
pouco sobre a espécie (Macedo et al., no prelo).  

Existem, pelo menos, quatro espécies 
de borboletas ameaçadas de extinção 
que devem ter ocorrência no 
PARNASO: Heraclides himeros 
(Papilionidae), Prepona deiphili, Agrias 
claudina e Dasyophtalma delanira 
(Nymphalidae) (Monteiro, comunicação 
pessoal). 

Tem sido observada uma espécie 
áptera de besouro Elythrosphaera 
xantopyga (Chrysomelidae) que se 
restringe a áreas altas, inclusive do 
Parque (Monteiro, comunicação 
pessoal). Embora esta espécie não seja 
considerada como ameaçada, devem existir espécies endêmicas nesta condição no 
PARNASO, em situação similar a E. lahtivirtai, considerada ameaçada no planalto do 
Itatiaia.  

Diversos grupos de invertebrados, apesar de observados, não têm ainda qualquer registro 
científico no PARNASO, como crustáceos, gastrópodes e outros. Há uma lacuna 
significativa de conhecimento sobre estes taxa. 

 

 

Figura 3.43: Tarântula Lycosa sp. 
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3.3 Patrimônio Cultural Material e Imaterial 
 
3.3.1 Patrimônio Histórico-cultural 
Apesar de relatos de presença de indígenas antes da colonização européia, não há registro 
de sítios arqueológicos desta época na área do Parque Nacional. As primeiras ocupações 
conhecidas se deram na área mais baixa do Parque, hoje Sede Guapimirim. 

• Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo 
A Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo, situada em pequena ilha fluvial 
formada entre dois braços do Rio Soberbo, está localizada na Sede Guapimirim do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos. Representa significativo remanescente histórico-cultural do 
período de ocupação colonial do 
recôncavo da Guanabara, da expansão 
em direção às terras baixas do fundo da 
baía e dos contrafortes da Serra dos 
Órgãos, em direção aos caminhos das 
Minas Gerais. 

Em sua fachada está gravada a data de 
1713 (figura 3.44) e teria sido 
construída por um certo Padre Antônio 
Tavares, no entanto alguns 
historiadores associam a capela à 
antiga Fazenda dos Amorins, erguida 
por Antônio de Amorim Lima em 1731 
(INEPAC, 2005). A capela atualmente 
está situada dentro da área do 
PARNASO e tombada, desde 1989, 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural do Rio de Janeiro – 
INEPAC/RJ. 

Os primeiros assentamentos humanos desta região ocorreram a partir da construção de 
igrejas matrizes de Freguezias, por volta de 1650, atraindo, assim, as habitações para o seu 
entorno. Para atender a população de uma sesmaria algumas braças de terra eram doadas 
por seu proprietário para a construção de uma capela. A criação de Freguesias e 
respectivas capelas derivadas deve ser, 
portanto, encarada como provinda das 
iniciativas particulares dos grandes 
proprietários de terras. A Capela de 
Nossa Senhora da Conceição do 
Soberbo constitui-se como filial da 
Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda 
de Guapimirim. 

O Século XVIII, período da edificação 
da Capela, é caracterizado pelo 
barroco, o estilo arquitetônico mais 
representativo das construções 
religiosas brasileiras. Construção 
religiosa elementar, da fase primitiva ou 
arcaica do nosso barroco, também 
classificada como jesuítica, apresenta 
projeto peculiar, com a presença, além 
da nave única, de sacristia e de 
alpendre lateral.  

Figura 3.44: Capela Nossa Senhora da 
Conceição do Soberbo.  

Figura 3.45: Interior da capela com a 
réplica da imagem de Nossa Senhora da 
Conceição. 
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Apesar de sua simplicidade, a fachada principal segue proporções estudadas de alturas, 
larguras, cheios e vazios. Mesmo singela, há uma marcação de cimalhas, cunhais e 
valorização da fachada principal por um pequeno frontão triangular de gosto clássico. A 
sobriedade da fachada é acentuada pela elegância do portal. 

Caiada de branco com janelas e portas em azul forte, cercada por densa vegetação da Mata 
Atlântica, tendo ao fundo o contorno da Serra dos Órgãos, destacando a Pedra do 
Escalavrado, a Capela compõe um cenário suave de beleza e harmonia. À sua frente, 
estende-se um terreno conformado por muros de arrimo que servem de adro, limitado pelo 
antigo leito da estrada de ferro, que ligava o Cais da Piedade a Teresópolis, e atravessava a 
atual comunidade da Barreira. Na lateral esquerda, observa-se o suporte do sino, discreto 
campanário, erguido em trilhos e datado de 1903 (Salles, 2001).  

• Casarão da Barreira 
O casarão que abriga o Centro de 
Visitantes Museu Von Martius, na Sede 
Guapimirim do PARNASO, é 
remanescente da antiga Fazenda da 
Barreira (Figura 3.46). O nome da 
fazenda remonta a 1845, quando foi 
implantado posto de cobrança de 
impostos na trilha que subia a Serra dos 
Órgãos, a barreira da Serra do Couto. 
Cobravam-se dois vinténs a título de 
pedágio para conservação da Estrada 
da Serra do Couto. Até hoje a 
localidade é conhecida como Barreira. 

Na mesma época (por volta de 1844), o 
então proprietário da Fazenda Barreira, 
Henrique Dias, iniciou a aclimatação e o 
cultivo da quina Cinchona calisaya no 
país. A iniciativa seguia orientação do 
botânico Glaziou, a serviço do Ministério da Agricultura do Império. Da quina extrai-se o 
quinino, composto medicinal fundamental para o tratamento da malária. A produção da 
fazenda foi importante no abastecimento do Exército brasileiro durante a Guerra do 
Paraguai (1865-1870). Em 1868, registra-se a visita da princesa Isabel e do Conde D’Eu e, 
em 1876, ocorreu a visita do Imperador Dom Pedro II. Em 1880, a Fazenda da Barreira 
continha 12.000 pés de quina e 10.000 mudas em viveiros. 

Posteriormente, a fazenda passou a ser propriedade de um renomado artista plástico 
espanhol, catedrático da Escola de Belas Artes - Modesto Brocos y Gomes e sua mulher - 
que a venderam a João Junger Sobrinho em 1920. Este capixaba explorou a floresta para 
produção de madeira e carvão no sistema de parceria e formou pastagens, até a 
desapropriação em 1944.  

Apesar de reconhecido como importante patrimônio histórico, o casarão não é tombado e 
encontra-se com as estruturas em madeira comprometidas pela elevada umidade e pela 
infestação de cupins. O prédio foi objeto de estudo recente visando sua restauração, que 
depende ainda da captação de recursos (Losch, 2006).  

Além do casarão, é possível identificar diversas estruturas em ruínas, provavelmente de 
terraços da antiga fazenda. Estudos preliminares de equipe do Museu Nacional-UFRJ 
encontraram muros e fundações que parecem ter pertencido à estrutura de contenção ou de 
secagem da quina ou ainda ao reservatório de água. Os estudos indicam que a tecnologia 
de construção deve ser da mesma época das construções da Floresta da Tijuca. Uma das 
canaletas de pedra pesquisadas teria como função coletar e canalizar água da parte mais 
alta da propriedade até a área onde a quina era moída para extração do seu princípio ativo. 

Figura 3.46: Casarão da Barreira, que 
abriga o Centro de Visitantes Museu Von 
Martius. 

FFoottoo::  BBeetthh  BBrraavvoo  



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

• Projeto arquitetônico e paisagístico 
As principais estruturas da Sede Teresópolis foram edificadas no início da década de 1940, 
logo após a criação do Parque Nacional. O projeto arquitetônico e paisagístico é de autoria 
do renomado arquiteto Ângelo Murgel, também responsável pelas instalações originais dos 
parques nacionais do Itatiaia e do Iguaçu. 

Murgel, arquiteto de estilo 
predominantemente moderno, foi 
contratado em 1937 como servidor do 
Ministério da Agricultura, responsável 
pela gestão dos primeiros parques 
nacionais brasileiros. Além da estrutura 
dos três parques da primeira geração, 
Murgel projetou o campus do Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas - CNEPA, hoje a 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro – UFRRJ (Lima, 2003). 

No Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, Murgel projetou o edifício-sede 
da administração (figura 3.47), casa 
para guardas florestais, funcionários e 
diretor, além de um hotel de montanha 
(antigo Abrigo Paquequer, hoje transformado na Pousada Refúgio do Parque). Desde então, 
os prédios sofreram alterações e as novas construções nem sempre seguiram o estilo 
original, mas ainda é possível perceber uma identidade arquitetônica entre os três primeiros 
parques nacionais. 

O projeto paisagístico incluiu a piscina natural, vias internas e jardins. É interessante 
observar que nos jardins foram utilizadas diversas espécies exóticas, evidenciando a ainda 
imatura visão sobre o papel dos parques nacionais como áreas de conservação da flora 
nativa. 

• Objetos e equipamentos de valor histórico 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos abriga, ainda, um pequeno acervo de importância 
histórica, seja pelo valor das peças, seja pelo registro de momentos importantes da história 
do Parque representado pelos seguintes objetos: 

a. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, em madeira policromada datada do  
século XVIII, e o crucifixo em madeira com incrustações de madrepérola são os bens 
de maior valor histórico.  

b. A coleção em versão fac-símile do original da monumental obra de Von Martius Flora 
Brasiliensis, uma das principais referências da botânica nacional, também tem 
grande valor histórico e científico. 

c. Equipamentos relacionados ao montanhismo, como a escada instalada no acesso ao 
cume do Dedo de Deus, em 1932, antes mesmo da criação do Parque, ou grampos 
utilizados em algumas das primeiras vias de escalada brasileiras também estão 
preservados no acervo da UC. 

Outros objetos remanescentes da época da instalação do PARNASO, como mobiliário de 
escritório e equipamentos de laboratório, como microscópio, lupa e acessórios, contam um 
pouco da história de uma das primeiras Unidades de Conservação criadas no país. 

  

 
 

Figura 3.47: Edifício da administração do 
PARNASO. 
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3.3.2 Patrimônio Cultural Imaterial do PARNASO 
Em função da insignificante presença humana na área da Unidade de Conservação antes 
de sua criação, não existe registro de manifestações culturais regionais e locais 
relacionadas à área do Parque. No seu entorno imediato não existem comunidades 
caracterizadas como população tradicional. 

Além das inúmeras referências à Serra dos Órgãos em relatos de viajantes e naturalistas 
em missão no Brasil, um dos mais importantes romances da literatura brasileira tem o rio 
Paquequer como cenário. “O Guarani” de José de Alencar, que inspirou ainda a homônima 
ópera de Carlos Gomes, a mais conhecida obra clássica brasileira, descreve o cenário da 
parte alta do rio, hoje protegida pelo Parque, como um paraíso: 
“De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e 
engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de dez léguas, torna-se rio caudal. É o 
Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se 
espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. 

Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os 
rochedos, curva-se humildemente aos pés do sucerano. Perde então a beleza selvática; suas ondas 
são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra barcos e as canoas que 
resvalam sobre elas: escravo submisso, sofre o látego do senhor. 

Não é neste lugar que ele deve ser visto; sim três ou quatro léguas acima de sua foz, onde é livre 
ainda, como o filho indômito desta pátria da liberdade. 

Aí o Paquequer lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapir, espumando, 
deixando o pêlo esparso pelas pontas do rochedo, e enchendo a solidão com o estampido de sua 
carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra; o soberbo rio recua um momento para 
concentrar as suas forças, e precipitar-se de um só arremesso como o tigre sobre a presa. 

Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra, e adormece numa linda bacia que a 
natureza formou, e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores 
agrestes. 

A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo e vigor; florestas virgens se 
estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcarias de verdura e dos capitéis 
formados pelos leques das palmeiras. 

Tudo era grande e pomposo no cenário que a natureza, sublime artista, tinha decorado para os 
dramas majestosos dos elementos, em que o homem é apenas um simples comparsa. 
(...) Tudo isto respirava um suave aroma de benjoim, que se tinha impregnado nos objetos com o seu 
perfume natural, ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava." 
 
 
 
3.4 Atrativos e trilhas para visitação 
Entre os inúmeros atrativos naturais da Serra dos Órgãos destacam-se as montanhas e 
cachoeiras dos rios que nascem no Parque e descem pelas encostas da serra nos quatro 
municípios.  

Em pesquisa realizada por meio da página oficial do Parque na internet, as caminhadas 
foram apontadas como o principal atrativo do PARNASO por 49% dos internautas; 17% 
indicaram as escaladas; 13% o Mirante da Vista Soberba; 11% as cachoeiras; e 10% a 
piscina natural da Sede Teresópolis. Em outra enquete pela internet os atrativos naturais 
foram identificados por 76% dos internautas como o principal estímulo para visitação a um 
parque nacional. Outras opções escolhidas foram: infra-estrutura básica para visitação 
(13%); ingresso barato (6%); e equipamentos facilitadores (5%). 

Os principais atrativos estão listados a seguir organizados por município, com exceção dos 
atrativos ao longo da Travessia, que cruza áreas de todos os municípios. 
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3.4.1 Atrativos de Teresópolis 

• Piscina e Bosque Santa Helena 
A Piscina de águas naturais é uma das 
mais tradicionais atrações do PARNASO 
(figura 3.48). Construída na época da 
implantação do Parque, na década de 
1940, é muito procurada no verão e 
compõe um belo cenário para piqueniques 
e atividades recreativas durante o rigoroso 
inverno da serra. A área de lazer para os 
visitantes na parte baixa da Sede 
Teresópolis é toda sinalizada e possui 
estacionamento. A trilha do Caxinguelê, 

cortada pelo rio Paquequer, é um passeio 
leve e agradável, onde o visitante entra em 
contato com a natureza. Os bosques Santa 
Helena e da Colina, projetados pelo arquiteto e paisagista Ângelo Murgel, com refúgios, 
muita sombra, mesas e bancos de pedra para piquenique, sanitários e quiosque, são uma 
atração à parte. 

• Poço do Castelo 
O Poço localizado a cerca de 100 metros da portaria, no rio Paquequer, tem uma grande 
área de rocha nua muito apreciada para  banho de sol. Neste ponto, o rio Paquequer é o 
limite do Parque e é necessária vigilância constante para evitar o acesso irregular de 
visitantes pelo rio. 

• Poço Dois Irmãos 
Localizado no rio Paquequer próximo à piscina natural, este poço está no limite do Parque 
com a Granja Guarani. A pequena queda d’água com um poço rodeado de pedras é uma 
alternativa interessante à piscina natural nos dias de grande movimento. É uma área 
vulnerável ao acesso irregular de visitantes, devendo ser controlada. 

• Estrada da Barragem 

Estrada calçada em paralelepípedo em meio à Mata 
Atlântica, é a via que dá acesso a todas as trilhas da 
Sede Teresópolis (figura 3.49). Ideal para caminhadas 
de lazer, para grupos escolares e grupos da terceira 
idade. Tem extensão de 3 km e placas indicativas de 
distância em intervalos de 500m. A estrada conta com 
vários mirantes, recantos para descanso, duchas, 
cascatas e várias espécies de plantas. Termina na Praça 
da Barragem, ponto de captação de água para a cidade 
de Teresópolis, onde existe guarita de controle, bancos 
para descanso e belo visual da represa e do rio 
Paquequer, além do acesso a trilhas.  

• Trilha da Primavera 

Trilha com extensão de cerca de 500m. A trilha pode ser 
percorrida em 15 minutos de caminhada leve, para todas 
as idades. O visitante experimenta a sensação de estar 
em uma mata preservada, sendo possível observar 

Figura 3.48: Piscina natural da Sede 
Teresópolis. 

Figura 3.49: Estrada da 
Barragem. 
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inúmeras espécies. Entre elas destaca-se o palmito-juçara (Euterpe edulis), espécie 
ameaçada de extinção pelo corte indiscriminado. Conta com placa interpretativa que aborda 
a sucessão secundária.  

• Trilha Mozart Catão e Mirante Alexandre Oliveira 

Trilha de caminhada leve a moderada, com 1.100 metros 
de extensão e duração de aproximadamente 30 minutos, 
chegando ao Mirante Alexandre Oliveira, com vista para a 
cidade de Teresópolis e o Parque Estadual dos Três 
Picos, ao fundo. Esta trilha foi aberta na época da 
implantação do Parque e era percorrida todos os dias para 
o hasteamento da bandeira nacional no local onde hoje 
está o mirante. Ficou fechada durante muitos anos, sendo 
revitalizada e aberta à visitação em 2000. Os nomes da 
trilha e do mirante homenageiam dois alpinistas da cidade, 
mortos ao tentar escalar a face sul do Aconcágua, em 
1998. Conta com placa interpretativa abordando a relação 
cidade-floresta. 

• Cachoeira Ceci e Peri 
Localizada no rio Paquequer, cerca de 300 metros acima 
da Estrada da Barragem, esta bela cachoeira com um 
pequeno poço (figura 3.50) não está aberta à visitação 
porque a trilha de acesso é precária, junto à calha do rio. 
Para torná-la acessível ao público é necessária a 
instalação de corrimãos e escadas.  

• Trilha Suspensa  

Trilha construída sobre um aqueduto do início do século 
XX, com nível de dificuldade muito leve e extensão de 
cerca de 400m. Partindo da Praça da Barragem, a trilha 
suspensa possui piso de madeira e corrimão, permitindo 
acesso até a portadores de necessidades especiais. A 
trilha corta um pequeno trecho de Mata Atlântica em nível 
elevado em relação ao terreno, permitindo ao visitante 
uma observação mais próxima da copa das árvores e do 
paredão rochoso (figura 3.51). A trilha foi construída sobre 
um antigo aqueduto da família Guinle, que levava água do 
rio Paquequer para a Barragem do Beija-
flor, onde havia geração de energia 
hidrelétrica. Conta com placa interpretativa 
que aborda a sucessão primária e a 
estratificação vertical da floresta.  

• Trilha da Pedra do Sino 

A Pedra do Sino é o ponto culminante da 
Serra dos Órgãos com 2.263m e lá do alto 
a vista alcança toda a Baía de Guanabara, 
a cidade do Rio de Janeiro e parte do Vale 
do Paraíba, no lado continental. A trilha é 
um clássico do montanhismo com nível de 
dificuldade entre moderado e pesado 
devido à sua extensão. São cerca de 11 km 
(quatro a seis horas) de caminhada desde a 
sede do Parque, em Teresópolis, a 1.100 
metros de altitude em meio à exuberante 

Figura 3.51: Trilha 
suspensa. 

Figura 3.52: Vista da Pedra do Sino para 
o Vale da Morte.

Figura 3.50: Cachoeira Ceci 
e Peri. 
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Mata Atlântica, com substituição gradual da vegetação densa para campo de altitude. Do 
alto, tem-se um visual impressionante do Vale da Morte (figura 3.52), onde podem ser 
apreciadas grandes formações ao redor da Pedra do Sino, com vista da Baía de Guanabara 
e nascer ou pôr-do-sol do ponto culminante da serra. O primeiro trecho segue por dentro da 
mata, com um calçamento antigo. As duas cachoeiras encontradas durante o percurso são 
boas opções de parada. A trilha é acidentada e seu acesso é limitado a 200 pessoas por 
dia, sendo 100 para pernoite e 100 para visita diurna. A trilha é também o trecho final da 
tradicional travessia Petrópolis-Teresópolis.  

• Big Wall Pedra do Sino 

Um dos maiores e o mais técnico paredão para escalada do Brasil, localiza-se na face 
sudoeste da Pedra do Sino, com duas vias: a Franco-Brasileira, com 600 metros verticais de 
rocha, e a Terra de Gigantes, de extrema dificuldade, ambas conquistadas em 1985. Para 
escalar o bigwall é necessária comprovação de experiência e conhecimento técnico e 
autorização especial da direção do Parque. 

• Nariz e Verruga do Frade 
Conquistada por montanhistas em 1933, é 
uma das mais clássicas escaladas da Serra 
dos Órgãos. Esta imponente montanha 
(1.920m) é facilmente visualizada da cidade 
de Teresópolis e reconhecida pela pequena 
pedra (verruga) posicionada no cume da 
montanha (figura 3.53).  

• Papudo 
O terceiro ponto mais alto da serra 
(2.234m) aparenta ser o ponto culminante 
da serra quando visto de Teresópolis. 
Conquistado em 1841 pelo naturalista 
escocês George Gardner, é acessado por 
trilha variante da subida da Pedra do Sino. 

 
3.4.2 Atrativos de Petrópolis e da Travessia 
As atrações da Sede Petrópolis (Bonfim) 
são acessadas a partir de pequenos 
desvios na trilha principal, que leva até o 
Açu e é o trecho inicial da travessia 
Petrópolis-Teresópolis. O primeiro registro 
da travessia Petrópolis-Teresópolis remonta 
a 1932. Um grupo do Centro Excursionista 
Brasileiro levou cinco dias para encontrar a 
trilha que hoje é considerada uma das mais 
bonitas do país (Camargo, 2007). 

• Poço do Paraíso 

Poço com cascata a apenas 10 minutos de 
caminhada da portaria do Bonfim em trilha 
leve (cerca de 600m). É um local 
para banho bastante procurado pela 
comunidade local e turistas. 

• Gruta do Presidente 

Gruta próxima ao rio Bonfim, com excelente vista da região e local para prática de escalada 
e rapel. O nome se deve às freqüentes visitas do então presidente da república Getúlio 

Figura 3.53: Vista aérea do Nariz e 
Verruga do Frade. 

Figura 3.54: Vista do nascer do sol da 
Travessia Petrópolis-Teresópolis. 
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Vargas, à época da criação do Parque. O nível de dificuldade da trilha é considerado 
moderado, estando a cerca de 30 minutos da portaria. Ao lado da gruta existe um pequeno 
poço para banho. 

• Cachoeira Véu da Noiva  
A maior cachoeira do Parque (figura 
3.55), com 35 metros de altura, é ideal 
para prática de esportes radicais, como o 
rapel e o cachoeirismo. Localizada pouco 
acima da Gruta Presidente, tem acesso 
por uma pequena variante da Trilha da 
Travessia. 

• Cachoeira das Andorinhas 

Próxima à cachoeira do Véu da Noiva 
esta bela queda d’água com cerca de 15 
metros de altura pode ser vista de vários 
pontos da subida para o Açu. A trilha de 
acesso tem nível de dificuldade entre 
moderado e pesado. São dez minutos de 
caminhada a partir do Véu da Noiva. 

• Pedra do Açu e Castelos do Açu 

Na área mais alta do Parque no município 
de Petrópolis (2.245m) estão a pedra do 
Açu e os Castelos do Açu (figura 3.56), 
tradicional área de acampamento e ponto 
de parada na Travessia Petrópolis-
Teresópolis. A trilha a partir de Petrópolis 
apresenta alto nível de dificuldade, com 
cerca de 7 Km de extensão e duração de 
aproximadamente 5 horas. Nos castelos 
do Açu existem antigos abrigos montados 
com pedras empilhadas nas cavidades da 
rocha e pequenas grutas. No local existe 
fonte perene de água e algumas vias de 
escalada. 

• Pedra Comprida 

Grande paredão rochoso paralelo ao rio Bonfim com 1.618m de altura, em área muito 
próxima à portaria do Parque, tem mais de 30 vias de escalada em vários níveis de 
dificuldade. É considerada um "muro de escalada" natural do Vale do Bonfim.  

• Pedra do Cone 
A Pedra do Cone (1.342m) marca o extremo noroeste do PARNASO. Possui pelo menos 
quatro vias de escalada, mas a maioria é acessada a partir do vale do Mata-Porcos, 
localizado fora dos limites da UC (Bender & Loureiro, 2004). 

• Morro da Reunião 
Esta montanha (1.520m) está localizada na área do Bonfim, que é alvo de conflito fundiário. 
São duas vias de escalada, uma em cada face da montanha. 

• Pico da Alcobaça 
Localizado no limite do PARNASO, o Pico da Alcobaça (1.811m) possui apenas uma via de 
escalada em sua face noroeste, com acesso pelo Vale do Bonfim. 

Figura 3.56: Castelos do Açu. 

Figura 3.55: Cachoeira Véu da Noiva.
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• Pico da Mãe d`Água 
O Pico da Mãe d’Água (1.600m), que também demarca o limite do Parque em Petrópolis, 
possui cerca de oito vias de escalada e é acessado a partir do Vale da Samambaia. 

 
 
3.4.3 Atrativos de Guapimirim 
 
Além dos atrativos históricos descritos no 
item Patrimônio Cultural (capela, casarão 
e ruínas), a Sede Guapimirim conta com 
diversos atrativos naturais, com destaque 
para os diversos poços e cachoeira ao 
longo do rio Soberbo. 

• Poço Verde 

Principal atrativo natural da Sede 
Guapimirim, o Poço Verde é um conjunto 
de cachoeiras, corredeiras, e poços 
naturais do rio Soberbo (figura 3.57). 
Local apropriado para banho, localizado a 
20 minutos de caminhada do Centro de 
Visitantes. A trilha conta com placa 
interpretativa que aborda o fenômeno da 
cabeça d’água (item 3.7.2). 

• Poço da Preguiça 

Poço com quedas d’água no Rio Soberbo, o Poço da Preguiça é acessado através de 
variante da trilha do Poço Verde. O nível de dificuldade da trilha é leve, podendo ser 
percorrida em 15 minutos desde o Centro de Visitantes. A trilha conta com placa 
interpretativa que aborda a importância 
das matas ciliares na conservação dos 
recursos hídricos. 

• Poço da Ponte Velha 

Junto às ruínas dos pilares de uma antiga 
ponte da estrada real encontra-se um 
agradável poço de águas quase sempre 
calmas e de fácil acesso. É possível parar 
veículos a cerca de 20m do rio. Próximo 
ao poço existem sanitários e um quiosque 
que serve lanches e bebidas, além de 
mesas para piqueniques. 

• Poço do Sossego 

O poço do Sossego pode ser acessado 
por uma variante da trilha da Capela, tem 
uma bela cachoeira (figura 3.58). O poço é 
sombreado por árvores repletas de 
bromélias e orquídeas e recebe sol poucas 
horas por dia.  
 
 

 
Figura 3.57: Poço Verde.

Figura 3.58: Poço do Sossego. 
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Poço da Capela  

Junto à histórica capela de Nossa Senhora 
da Conceição do Soberbo, é um belo poço 
com ducha forte (figura 3.59). A trilha conta 
com placa interpretativa que aborda a 
ocupação histórica da região. 

• Trilhas Mãe d’Água e Meia-Lua 

São duas pequenas trilhas com acesso pela 
estrada interna da Sede Guapimirim. 
Ambas são consideradas de nível de 
dificuldade leve com cerca de 200 metros 
de extensão próximas de pequenos cursos 
d’água. A trilha Mãe d’Água conta com 
placa interpretativa que aborda o papel da 
água na configuração e alteração da 
paisagem. 

• Dedo de Deus 

O Dedo de Deus é o atrativo mais 
conhecido da Serra dos Órgãos, sendo o 
símbolo do estado do Rio de Janeiro (figura 
3.69). O pico é tombado pelo IPHAN e sua 
conquista por um grupo de moradores de 
Teresópolis, em 1912, é considerada o 
marco inicial da escalada no Brasil. Com 
1.692 metros de altura, é um dos picos 
mais cobiçados para escalada, atraindo 
esportistas de todo o país e estrangeiros. O 
acesso é feito diretamente pela BR-116, 
sem passar pela portaria do Parque, e a 
caminhada até a base da montanha 
apresenta alto nível de dificuldade e 
escaladas de 3º grau (Caminho Teixeira) ou 
4º grau (face leste). Para escalar é 
recomendado o acompanhamento de guia 
experiente e deve ser preenchido termo de 
responsabilidade encaminhado à 
administração da UC. 

• Dedo de Nossa Senhora 

Caminhada de dificuldade moderada a pesada de 4 km, por trilha na mata, até a base da 
rocha. O pico, a 1.320m metros de altitude, também pode ser escalado (escalada de 2º 
grau). O acesso se dá pela BR-116 subindo o vale entre o Escalavrado e o Dedo de Deus 
até a base da rocha.  A progressão é feita em via ferrata (com grampos e cabos de aço 
fixos), tendo como vista o Dedo de Deus, Escalavrado e o rio Soberbo. Para escalar é 
recomendado o acompanhamento de guia experiente e deve ser preenchido termo de 
responsabilidade encaminhado à administração da UC. 

• Escalavrado 

Uma das mais bonitas formações rochosas da Serra dos Órgãos, o Escalavrado é bastante 
visível da rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), que corta o Parque. O caminho para o cume 
(1.406m) é uma "escalaminhada" (caminhada com lances de escalada de baixa dificuldade 
técnica) pela vertente e o acesso à trilha se dá pela BR-116. 

 

Figura 3.59: Poço da Capela. 

Figura 3.60: Vista aérea do Dedo de 
Deus. 
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3.4.4 Atrativos de Magé 
 

Além dos atrativos na área alta do município, acessados a 
partir da Travessia (como os castelos do Açu), pouco se 
conhece dos atrativos naturais na área do PARNASO no 
município de Magé. 

O Parque não conta com nenhuma estrutura no município e 
a visitação que existe ocorre de forma desordenada. 
Existem diversas cachoeiras, como Monjolo, muito visitadas 
mas sem controle do acesso ou medidas que reduzam o 
impacto. 

• Cachoeira do Monjolo 
Cachoeira de grande beleza cênica, localizada fora da 
unidade, mas muito próxima de seus limites (figura 3.61). O 
local sofre com a visitação desordenada, como todos os 
atrativos de Magé. 

• Vias de Escalada - Corujas e Italianos 
Na parte alta do vale do rio Santo Aleixo existem algumas 
vias de escalada que exigem muita técnica e foram 
repetidas pouquíssimas vezes após a conquista por 
montanhistas. 

 

 

3.5 Socioeconomia 
 

Apesar dos problemas fundiários do Parque, conforme poderá ser observado no item 
Situação Fundiária (3.6), as ocupações incompatíveis com a categoria de manejo da UC 
estão restritas a duas áreas, o Vale do Bonfim (Petrópolis) e o Vale do Garrafão 
(Guapimirim). Não existem assentamentos de populações indígenas, quilombolas ou outros 
grupos tradicionais no entorno do PARNASO. 

Existem 14 comunidades ou bairros localizados no entorno imediato do Parque. Em 
Teresópolis a UC está praticamente inserida na zona urbana da cidade, delimitando-se com 
diversos bairros: Granja Guarani, Ingá/Cascata dos Amores, Corta Vento e Quebra 
Frascos/Jardim Serrano. Em Petrópolis, predominam comunidades rurais em áreas 
limítrofes, como o Jacó, o Bonfim e o Caxambu. A exceção é a Cascatinha, localizada em 
área urbana. Em Magé, apenas a localidade de Santo Aleixo tem assentamentos humanos 
no entorno imediato do PARNASO. Guapimirim conta com cinco comunidades no entorno 
imediato ou dentro da UC. Limoeiro, Caneca Fina, Barreira e Monte Olivete são áreas 
residenciais ou de veraneio na parte baixa da serra e no Garrafão é resultado de 
loteamentos autorizados na década de 1950 dentro do PARNASO. 

Entre os grupos de interesse atuantes na região podemos classificar aqueles ligados ao 
turismo e à visitação do PARNASO (hoteleiros, turistas, montanhistas), as populações 
residentes dentro ou no entorno imediato da UC, concessionários de serviços públicos ou 
usuários de serviços ambientais (estradas, captação de água) e entidades representativas 
como ONG ambientalistas ou sociais. 

 
 
 

Figura 3.61: Vista aérea 
da cachoeira do Monjolo. 
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3.5.1 Comunidades existentes dentro da UC 

• Vale do Bonfim 
O Vale do Bonfim é a área em que está localizada a portaria do PARNASO em Petrópolis. 
Remanescente da antiga Fazenda do Bonfim, pertencente à família Sampaio, a área não 
teve sua situação fundiária regularizada (ver item 3.5.5) desde a criação do PARNASO. O 
lapso de tempo transcorrido entre a criação da unidade em 1939 e a definição de seus 
limites pelo Decreto nº 90.023 em 1984 (45 anos) e a inexistência de estrutura física do 
Parque naquela área facilitaram a ocupação da região por antigos funcionários da fazenda e 
outros agricultores (figura 3.62). 

Após diversos conflitos entre os antigos proprietários e 
posseiros nos anos 1970 e início dos 1980, o decreto 
que delimitava o PARNASO definiu que parte da área 
ocupada da Fazenda Bonfim estava dentro da UC. 
Desde então existe uma relação conflituosa entre o 
Parque e os moradores. A instalação da portaria do 
PARNASO no Bonfim, em 1999, desacelerou o processo 
de degradação da área, com substituição de vegetação 
natural pela agricultura, e hoje o Parque conta, inclusive, 
com apoio de parte dos moradores na proteção da 
unidade. Desde então a relação tem melhorado, com 
participação de representantes da comunidade no 
Conselho Consultivo e nas brigadas de incêndio do 
PREVFOGO, mas ainda existe um processo de 
degradação na área em virtude da situação fundiária não 
ter sido ainda solucionada. 

Em 1994, quando foi realizada a demarcação física dos 
limites do PARNASO, foram cadastrados 85 famílias 
com um total de 311 pessoas. Essas famílias cultivavam 
aproximadamente 101 ha. com hortaliças e flores, principalmente. Outro levantamento, mais 
recente, realizado por um morador ligado ao Sindicato de Produtores Rurais para efeito de 
planejamento da entidade, relacionou nominalmente 86 famílias com 304 membros. Ambos 
os levantamentos dizem respeito exclusivamente à área do Bonfim dentro dos limites do 
PARNASO (Rocha, 2002). 

A maioria absoluta dos moradores é constituída por posseiros. Segundo levantamento 
realizado em 2002 (Rocha, 2002), apenas sete moradores obtiveram o título de propriedade 
por meio de processo de usucapião. O Ministério Público Federal de Petrópolis está 
envolvido na busca de um entendimento entre a administração do PARNASO e moradores 
para assinatura de Termos de Compromisso para evitar a ocupação de novas áreas, 
ampliação ou construção de casas, utilização do fogo para manejo de áreas cultivadas e 
utilização de agrotóxicos na agricultura, até que a regularização fundiária seja concluída. De 
imediato, é importante que o Parque adquira uma área no local, a fim de garantir a 
instalação de infra-estruturas para garantir minimamente a proteção e controle de visitação 
nessa região, cujos atrativos como Cachoeira Véu da Noiva, o Morro do Açu e a Travessia 
Petrópolis-Teresópolis, atraem muitos turistas.  

• Vale do Garrafão 
O Vale do Garrafão é uma comunidade com cerca de 90 casas em que predominam 
construções de alto padrão entremeadas de casas modestas, em sua maioria de 
empregados das outras casas. Nesta área predominam casas de veraneio e sítios, dentro 
da área do Parque (figura 3.63). Estas casas geralmente são ocupadas apenas por caseiros 
e suas famílias durante a maior parte do tempo. Os principais problemas observados são as 
invasões e o crescimento desordenado da comunidade.  

Figura 3.62: Vista aérea da 
parte alta do Vale do Bonfim.
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O processo de ocupação da área é 
resultado dos mesmos problemas que 
geraram a ocupação do Vale do Bonfim, a 
indefinição dos limites da UC até 1984 
facilitou o loteamento da área na década de 
1950. Parte da antiga Fazenda Garrafão foi 
desapropriada pelo antigo IBDF (ver item 
3.5.2), mas o restante se tornou o 
loteamento Jardim Dedo de Deus, aprovado 
pela Prefeitura de Magé, à época (o 
município de Guapimirim ainda não existia).  

A área do garrafão é estratégica para a 
conservação por se tratar da conexão 
florestal do PARNASO com o Parque 
Estadual dos Três Picos, importante UC 
com 46.350 hectares. No momento o 
processo de ocupação da área está paralisado e os proprietários que não construíram em 
seus lotes não mais estão obtendo autorização para fazê-lo.  

• Barreira 
A comunidade da Barreira, localizada junto à Capela de Nossa Senhora da Conceição do 
Soberbo e ao portão dos fundos da Sede Guapimirim (portão 2), ocupa uma pequena área 
dentro dos limites oficiais do PARNASO (menos de 1 hectare). O limite oficial da UC está 
localizado a cerca de 100 metros do limite reconhecido pela comunidade e delimitado 
fisicamente por cerca e muro. São menos de dez casas existentes nesta área. A descrição 
geral desta comunidade está no item Comunidades do entorno imediato, a seguir. 

 
3.5.2 Comunidades do entorno imediato 
 

• Município de Teresópolis 
Os bairros de Teresópolis que tangenciam os limites do PARNASO são Granja Guarani, 
Ingá, Cascata dos Amores, Iúcas, Corta Vento, Jardim Serrano e Quebra Frascos.  

Na Granja Guarani residem cerca de 2.300 pessoas, havendo setores de habitações de 
classe média alta e de classes mais carentes. Aproximadamente a metade das residências 
é de veraneio, em geral de classe média. Dos habitantes que residem no bairro, grande 
parte trabalha no comércio ou em serviços domésticos e de construção na cidade de 
Teresópolis. Os principais problemas ambientais percebidos no local são a falta de 
saneamento, ocasionando a poluição do rio Paquequer, e a ocupação desordenada, 
gerando favelização.  

O Ingá é um bairro com população estimada em 393 habitantes, caracterizado 
principalmente por residências de classe média alta, utilizadas como casas de veraneio por 
moradores do Rio de Janeiro nos finais de semana.  A população residente no bairro é, na 
grande maioria, de famílias de caseiros que cuidam dessas propriedades. O principal 
problema ambiental observado no bairro é a poluição do rio local por esgoto doméstico in 
natura, emitido no bairro da Granja Guarani. 

A Cascata dos Amores tem apenas 252 habitantes e 75 imóveis. Esse bairro é contíguo ao 
PARNASO, estando separado da UC por apenas uma rua. 

A comunidade do Corta Vento é contígua ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, sendo 
constituída por população de baixa renda. Possui 1.341 habitantes, em sua grande maioria 
empregados dos setores do comércio e serviços de Teresópolis. O principal problema 

Figura 3.63: Vista aérea do Vale do 
Garrafão, com a BR-116 acima. 
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ambiental observado é a invasão das áreas do Parque, tendo em vista o acelerado 
crescimento desordenado desta comunidade.  

Quebra Frascos é uma comunidade de 1051 habitantes, constituída principalmente por 
casas de veraneio. É uma área com 
vegetação abundante, as propriedades são 
extensas e de alto valor aquisitivo. Observa-
se uma grande pressão pela construção de 
novos condomínios de classe média alta em 
substituição aos sítios. O principal problema 
ambiental observado é o desmatamento e o 
conseqüente adensamento da ocupação 
(figura 3.64).  

O Jardim Serrano, comunidade vizinha ao 
Quebra Frascos, possui uma população 
pequena, com aproximadamente 200 
residências, sendo de baixo poder aquisitivo 
e com carências de assistência por parte do 
poder público. Não possui posto de saúde, 
sendo atendidos pelo serviço social do Sítio 
Assunção, no Quebra Frascos. Da mesma 
forma, a escola que atende essa comunidade 
é localizada no Quebra Frascos. Esta comunidade conta ainda com uma creche (Abelhinha), 
mantida precariamente pela própria comunidade. O principal problema ambiental observado 
é a ocupação de encostas, e a captação de água diretamente das nascentes.  

 
 
Tabela 3.13: População dos Bairros de Teresópolis no entorno imediato do PARNASO 

Localidade Total Homens Mulheres Domicílios 
Ocupados 

Hab./dom. 
ocupado 

Alto 4.590 2.073 2.517 1.582 2,9

Cascata dos Amores 251 111 140 75 3,3

Corta Vento 1.341 609 732 392 3,4

Granja Guarani 2.302 1.106 1.196 666 3,5

Parque Ingá 393 189 204 119 3,3

Quebra Frascos 1.051 510 541 298 3,5

Soberbo 307 159 148 82 3,7

Total (entorno imediato) 12.619 5.908 6.711 3.916 27

Total da área urbana 109.696 52.473 57.223 33.181 3,3

Total da área rural 28.385 14640 13745 8087 3,5

Total Teresópolis 138.081 67.113 70.968 41.268 3,3
Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2006. Diagnóstico do Plano Diretor de Teresópolis.  

 

 

 

 

Figura 3.64: Bairro Quebra-Frascos, 
região que sofre grande pressão da 
urbanização.
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• Município de Petrópolis 
A comunidade do Jacó possui em torno de 
100 habitantes, a maioria ligada por laços de 
parentesco. Seus moradores originais eram 
funcionários da antiga Fazenda Santo 
Antônio, que ali permaneceram 
desenvolvendo atividades agrícolas após a 
venda de parte das terras da Fazenda ao 
IBDF. Atualmente, alguns agricultores 
passaram a adotar a agricultura orgânica em 
sua produção.  Trata-se de uma comunidade 
bastante carente, sem acesso a energia 
elétrica, saneamento básico ou posto de 
saúde.  Os principais problemas da 
comunidade são a falta de titulação das 
terras e de energia elétrica (figura 3.65).  

A comunidade do Bonfim caracteriza-se por 
ser fortemente baseada em atividades 
agrícolas de produção de hortaliças e flores, produção de mudas de árvores nativas e 
ornamentais, criação de abelhas etc. Abriga também outros empreendimentos direcionados 
à exploração do turismo como pousadas, bares e restaurantes, pesque-pague, entre outros. 
O principal problema ambiental percebido pela comunidade se relaciona ao lixo. Existe um 
conflito entre esta comunidade e o Parque, tendo em vista que uma parte da comunidade já 
se encontrava na localidade quando os limites do Parque foram definidos em 1984.  

A Cascatinha é o maior distrito do município de Petrópolis, com uma população de 
aproximadamente 57 mil habitantes. Os bairros de Alcobaça e Alcobacinha estão 
localizados no entorno imediato do Parque, incluindo a Floresta do Alcobaça, fragmento com 
cerca de 230 hectares. Esta floresta foi alvo de projeto de construção de um conjunto 
habitacional pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) no início da década de 1980. 
A mobilização da comunidade, que capta água no local, impediu a construção. Após a 
extinção do BNH, a área passou ao domínio da Caixa Econômica Federal. A floresta é 
preservada com a participação ativa da comunidade, organizada na Associação de Defesa 
dos Mananciais da Alcobaça, que mantém um aceiro e guardas no local e disciplina a 
captação coletiva da água. A área encontra-se em processo de doação para incorporação à 
área do PARNASO. Os principais problemas ambientais observados são o desmatamento e 
os freqüentes incêndios florestais.  

A comunidade de Caxambu (figura 3.66) 
possui 3.867 habitantes. Tem como atividade 
econômica principal a agricultura familiar na 
região rural e, na área urbana, como 
prestadores de serviços, tais como pedreiros, 
faxineiras, costureiras e comerciantes. Os 
principais problemas ambientais existentes e 
observados pela comunidade são águas 
contaminadas por agrotóxicos, águas 
poluídas por esgoto, falta de saneamento, 
lixo disposto a céu aberto, queimadas e 
desmatamento.  

• Município de Magé 
A comunidade de Santo Aleixo, com 
população de cerca de 15 mil habitantes, tem como atividade econômica principal o 
comércio, a indústria (Floc – fabricação de bonecos de plástico; e In Natura – engarrafadora 
de água mineral, principalmente) e a agricultura familiar.  Os principais problemas 

Figura 3.66: Vale do Caxambu. 

Figura 3.65: Vale do Jacó, com 
ocupação em área pertencente ao 
IBAMA.
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ambientais percebidos pela comunidade são: as construções irregulares de casas e bares 
nas margens dos rios; a caça e pesca predatórias, a extração ilegal de palmito; as 
manifestações religiosas com oferendas que são colocadas nos rios; o consumo de bebida 
alcoólica e de drogas ilícitas, o aumento desordenado de turistas; o lixo na beira dos rios; e 
a extração ilegal de areia e plantas ornamentais.   

• Município de Guapimirim 
A comunidade de Caneca Fina, composta por 804 habitantes, tem como principal atividade 
econômica o comércio. Os principais problemas ambientais percebidos pela comunidade 
são a caça, extração ilegal de palmito, e a falta de fiscalização mais atuante dos órgãos 
públicos. A área é alvo de expansão urbana para instalação de condomínios de veraneio 
(PARNASO, 2006).  

A comunidade do Limoeiro, com 894 habitantes, percebe como principais problemas 
ambientais a caça, o desmatamento, as queimadas e o esgoto a céu aberto. Assim como a 
Caneca Fina, a principal ameaça é o desmatamento para instalação de condomínios de 
classe média alta. 

A Granja Monte Olivete é uma comunidade constituída por dois setores principais, um de 
condomínios de classe média com casas de veraneio, e o outro por população de baixa 
renda, principalmente de trabalhadores de Guapimirim e Magé. O principal problema 
observado são as captações irregulares de água, a degradação das matas ciliares e a 
pressão da especulação imobiliária.   

A Barreira possui estimadamente 500 habitantes, fazendo fronteira com o Parque na área 
baixa da Sede Guapimirim. A principal atividade econômica da comunidade é o turismo, 
havendo um restaurante, bares e exploração de cachoeiras e poços de banho em áreas 
privadas. O maior problema ambiental percebido na localidade é o turismo predatório.    
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Tabela 3.14: Informações socioeconômicas e ambientais das comunidades do entorno imediato ou dentro do PARNASO 

 Granja Guarani Ingá/Cascata dos Amores Corta Vento 
Quebra Frascos/Jardim 
Serrano 

Locais para 
banhos 

Rio Paquequer (poços e 
área dentro do PARNASO) Córrego do Ingá Não há Córrego Quebra Frascos 

População  2.302 pessoas 644 pessoas 1.341 pessoas 1.051 pessoas 

Esgoto  Não tem rede coletora de 
esgoto. 

 Não tem rede coletora de 
esgoto. 

 Não tem rede coletora de 
esgoto. 

 Não tem rede coletora de 
esgoto. 

Lixo Coleta pública. 3 vezes por 
semana 

Coleta pública. 3 vezes por 
semana 

Coleta pública. 3 vezes por 
semana 

Coleta pública. 3 vezes por 
semana 

Abastecimento 
Água 

Algumas casas recebem 
água da CEDAE, mas 
outras não recebem e 
fazem suas próprias 
captações. 

A parte baixa da cidade recebe 
água da CEDAE. Na parte alta 
algumas casas têm suas 
próprias captações. 

Algumas casas recebem água 
da CEDAE, mas outras não 
recebem e fazem suas 
próprias captações. 

A maioria das propriedades 
tem captações próprias. 

Transporte Linhas urbanas regulares Linhas urbanas regulares Linhas urbanas regulares Linhas urbanas regulares 

Posto Médico Existe um posto de saúde 
Não tem, mas está a menos de 
cinco minutos de outros 
hospitais da cidade.  

Existe um posto de saúde Apoio médico-social do Sítio 
Assunção. 

Escolas EM Prof. Sylvio Amaral dos 
Santos 

Não tem, mas está a menos de 
cinco minutos de escolas da 
cidade. 

EM Manoel Alves Moreira EEM Hilário Ribeiro 

Organizações 
Comunitárias 

 Associação de Moradores e 
Amigos da Granja Guarani 

Representação da Federação 
das Associações de Moradores 
de Teresópolis - FAMT 

 Associação de Moradores e 
Amigos do Corta Vento 

Associação de Moradores e 
Amigos do Quebra Frascos 

Atividades 
Econômicas 

 Poucas pousadas e 
comércio de bairro. Apenas comércio de bairro.  Apenas comércio de bairro. Um hotel, orquidário e 

comércio de bairro. 

Problemas 
Ambientais 

 Ocupação desordenada e 
despejo de esgotos no rio 
Paquequer 

 Problemas tipicamente urbanos 
(lixo e esgoto) e invasões no 
PARNASO. 

 Ocupação desordenada de 
áreas de risco 

Especulação imobiliária com 
adensamento da ocupação e 
desmatamento 
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 Jacó Bonfim Cascatinha Caxambu Santo Aleixo 

Locais para 
banhos 

Rio Jacó 
(Cachoeira do 13 
ou da Macumba) 

Rio Bonfim Rio Piabanha e 
Itamaraty 

Rio Itamarati (poços e 
represa de captação) 

Andorinhas, Pico e Santo 
Aleixo (Poços Tamaqueiro, 
Sumidouro, Engenho, Toca do 
Índio, Monjolo, Silvério) 

População Aproximadamente 
80 pessoas  

Cerca de 300 pessoas 
(dentro do PARNASO) 

10.000 (60.000 na 
Grande Cascatinha) 3.867 pessoas Aproximadamente 15.000 

Esgoto 
Não tem rede 
coletora ou 
tratamento de 
esgoto.  

Não tem rede coletora, 
mas existe projeto 
experimental bem 
sucedido com 
biodigestores. 

Não tem rede coletora 
ou tratamento de 
esgoto. 

73% tem sistema de 
esgoto 

Rede coletora de esgoto sem 
tratamento jogado in natura no 
rio. 

Lixo Não tem coleta 
pública 

Tem coleta regular 3 x por 
semana. 

Coleta pública de 3 em 
3 dias. 68% coleta pública Coleta pública 

Abastecimento 
Água 

Mangueiras e 
poços artesanais 

A maior parte utiliza poços 
ou nascentes; menor parte 
recebe da  concessionária 
Águas do Imperador. 

Alcobaça; nascentes da 
Alcobacinha e 
Caxambu; 

Águas do Imperador. 

49% rede pública e 49% 
poços ou nascentes. 36% 
não tratam a água que 
utilizam domiciliarmente 

Algumas localidades recebem 
água da CEDAE, mas maioria 
capta diretamente. 

Transporte  Não há Tem 02 linhas urbanas. Linhas urbanas 
regulares. 

4 empresas, com ônibus 
em diversos horários 

Os ônibus circulam com 
horários irregulares e com 
preços acima da tarifa urbana 
do município.  

Posto Médico Não há 
Tem um posto com equipe 
do Programa de Saúde da 
Família (PSF). 

2 postos de saúde e 
Hospital Escola da Univ. 
Católica de Petrópolis - 
UCP. 

Tem um posto com equipe 
do PSF. 3 postos sem PSF. 

Escolas EM Dr. Argemiro 
Machado 

ER do Bonfim 

EM Odete Young Monteiro

CE Irmã Cecília Jardim 

CE Maestro Guerra 
Peixe 

EM Prof. Amadeu 
Guimarães 

 

EM Abelardo de Lamare 

E Paroquial São Pio X 

E Clube dos Diretores 
Lojistas de Petrópolis 

EM Anaíde M. Guimarães, EM 
Evanir S. Gago, EM Manoel F. 
da Silveira, EM Prof. Risoleta 
Goulart, EM Silva Matuck, EM 
Prof. Rute T. França, EM 
Paroquial de N. S.  Conceição; 
CE Joaquim Leitão e 5 
escolas particulares. 
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Organizações 
Comunitárias 

Associação dos 
Produtores do Jacó

Associação de Produtores 
Rurais do Bonfim; 

Associação dos 
Moradores e Produtores 
do Bonfim; 

Sociedade Vale do 
Bonfim. 

Ass. de Defesa dos 
Mananciais da Alcobaça 
(ADMA) 

Associação de 
Moradores 

Mov. Ambientalista de 
Petrópolis e Adjacências 
(MAPA) 

Associação Comunitária 
do Caxambu 

Pastoral da Criança 

Sind. dos Trab. das Indústrias 
de Fiação e Tecelagem de S. 
Aleixo, ADASA (Associação 
de Defesa Ambiental 
S.Aleixo), ONG AIDEIA, 
CACSA (Centro de Ajuda 
Comunitária de S.Aleixo), 
GEISA (Grupo Ecológico 
Esportivo Independente 
S.Aleixo), GH (Grupo da 
Terceira Idade Reviver). 

Atividades 
Econômicas 

Agricultura.  

Horticultura 

Agricultura, 

Horticultura, 

Floricultura e 

Turismo. 

Comércio, indústria 

Agricultura familiar, 
prestadores de serviços,  
comerciantes, entre 
outros. 

Comércio, indústria (FLOC – 
bonecos de plástico e IN 
NATURA – engarrafamento de 
água natural). Pequenos 
agricultores 

Problemas 
Ambientais 

Uso de 
agrotóxicos; falta 
de saneamento 
básico; queimadas. 

Queimadas; 

Poluição dos rios. 

Incêndios florestais; 
falta de saneamento 
básico; crescimento 
urbano desordenado. 

  

Águas contaminadas por 
agrotóxicos; águas 
poluídas por esgoto; falta 
de saneamento; lixo 
jogado a céu aberto; 
queimadas; 
desmatamento.  

Construções irregulares de 
casa e bares nas margens dos 
rios; caça e pesca predatória; 
extração ilegal de palmito; 
manifestações religiosas; 
bebida alcoólica e drogas 
ilícitas; invasão de turistas; 
lixo na beiras dos rios; 
extração ilegal de plantas. 
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 Caneca Fina Limoeiro Barreira Garrafão Monte Olivete 

Locais para banhos Sucavão (5 poços) Rio Iconha 
Soberbo (PARNASO, 
Poços do Padre e do 
Escorrega) 

Soberbo e Iconha 
(Cachoeira do 
Garrafão)  

Rio Bananal 

População 2.300 habitantes 2.000 habitantes 500 habitantes  200 habitantes 100 habitantes 

Esgoto Não tem rede coletora de 
esgoto 

Não tem rede coletora 
de esgoto 

Não tem rede coletora  
de esgoto 

Não tem rede 
coletora  de esgoto 

Não tem rede 
coletora  de esgoto 

Lixo Coleta 3 x semana Tem coleta regular Coleta pública Não tem coleta  Coleta irregular com 
caçambas. 

Abastecimento 
Agua 

Mangueiras e poços 
artesanais 

Mangueiras e poços 
artesanais 

Fontes da Serra. 
Algumas casas com 
captação própria. 

Mangueiras e poços 
artesanais 

Mangueiras e 
pequenas barrgens 

Transporte 
5 linhas urbanas com 
intervalo de 20 a 40 
minutos 

Linha urbana e 
intermunicipal 

1 linha municipal para 
Barreira e linhas 
intermunicipais. Não tem 
circulação interna. 

Intermunicipal. Só 
passa na estrada 

Intermunicipal. Só 
passa na estrada 

Posto Médico Não tem Não tem Não tem. Não tem Não tem 

Escolas EM Castro Alves, Centro 
Educacional Silva Crespo EE Curtume Carioca Não tem Não tem EM Prof. José 

Joaquim da Costa 

Organizações 
Comunitarias 

Associação de Moradores 
da Caneca Fina e 
Associação dos Amigos e 
Cidadãos de Guapimirim 
AACG 

Associação de 
moradores 

Associação dos Moradres 
da Barreira - AMBAR 

Associação dos 
Proprietários do 
Garrafão (não 
registrada) 

Não tem 

Atividades 
Econômicas Comércio local Comércio Comércio local Não tem Comércio local 

Problemas 
Ambientais 

Caça e desmatamento 
para implantação de 
condomínios 

Loteamento irreegular; 
Caça, apreensão de 
pássaros; mineração  . 

 Caça e turismo 
predatório no Rio 
Soberbo. 

 Caça, espécies 
exóticas e ocupação 
irregular. 

Caça, captação de 
água irregular. 

Fontes: Diagnóstico do Plano Diretor de Teresópolis, FGV 2006; Relatório do Programa Muriqui fase I, 2003; Relatório do Programa Muriqui fase II ano 1, 
2003.Nas demais comunidades, informações obtidas através do Projeto Boa Vizinhança (2005) e nas reuniões abertas com as comunidades (2006). 
* EM: Escola Municipal; CE: Colégio Estadual; ER: Escola Rural. 
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3.5.3 Grupos de interesse 
Os principais grupos de interesse direta ou indiretamente envolvidos na gestão do 
PARNASO são as organizações da sociedade civil, tais como: associações de moradores e 
produtores rurais do entorno, setor de turismo, instituições de pesquisa, instituições usuárias 
de recursos ambientais, instituições operadoras ou prestadoras de serviço, além das 
instituições oficiais de pesquisa e de meio ambiente locais e regionais.   

Estes grupos estão representados no Conselho Consultivo do PARNASO, sendo 
constituídos conforme o seguinte: 

• Organizações da Sociedade Civil 
São as organizações não governamentais (ONG)  com atuação socioambiental, como a 
Tereviva, Espaço Compartilharte, AIDEIA, ADASA e outras instituições privadas com 
atuação diversa na área de meio ambiente e cidadania como o SESC Teresópolis e a 
Sociedade Vale do Bonfim.  

• Associações de moradores do entorno 
São as organizações e associações de moradores dos bairros que fazem fronteira com o 
PARNASO, como a Associação de Moradores e Amigos da Barreira, Associação de Amigos 
e Cidadãos de Guapimirim, Associação de Produtores e Moradores do Bonfim, Sociedade 
de Amigos do Vale da Boa Esperança, Associação de Moradores e Amigos (AMA) Corta-
Vento, AMA Granja Guarani, AMA Quebra Frascos, Associação de Moradores e Amigos da 
Barreira e  Federação das Associações de Moradores de Teresópolis, entre outros.  

• Associações de produtores do entorno 
Sendo a maioria dessas associações representativas dos proprietários e trabalhadores 
rurais, são elas a Associação de Produtores e Moradores do Jacó, Associação de 
Produtores Rurais do Bonfim, entre outras, e da Fazenda Boa Esperança e Sítio Monte 
Sinai, representando propriedades rurais anexas ao Parque.   

• Setor de turismo e montanhismo 
Este grupo compreende as organizações representantes do setor de promoção do turismo, 
como a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Associação de Turismo 
Teresópolis Friburgo - Circuito Turístico Terê-Fri, bem como os grupos usuários de serviços 
de turismo, como os montanhistas, grupo bastante organizado, representado pela 
Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, FEMERJ.  

• Usuários diretos de serviços ambientais 
Grupo composto por instituições que utilizam diretamente os recursos ambientais da região, 
como a CEDAE, os Comitês de Bacias, entre outros.  

• Prestadores/operadores de serviços 
São as instituições que operam e prestam serviços nas estradas, como a Concessionária 
Rio-Teresópolis – CRT, que opera a BR-116, e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transporte – DNIT, que administra a BR-495.  

• Instituições de ensino e pesquisa 
Grupo de instituições de ensino e pesquisa que realizam pesquisas no PARNASO, ou 
produzem conhecimentos relevantes para a gestão do Parque, como a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal Fluminense, 
Fundação Educacional Serra dos Órgãos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a 
Empresa de Agricultura e extensão Rural (EMATER).  

• Órgãos gestores de meio ambiente 
São as instituições públicas das esferas municipais, estadual e federal responsáveis pela 
gestão ambiental local e regional, como as Prefeituras Municipais de Teresópolis, Petrópolis, 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

Magé e Guapimirim, a FEEMA, o IEF, as Unidades de Conservação mais próximas, a 
Polícia Florestal e o Corpo de Bombeiros.  
 
 
3.6 Situação Fundiária 
 
À época da criação do PARNASO, a área da UC encontrava-se totalmente sobreposta a 
apenas seis grandes propriedades. Toda a sua extensão era formada por propriedades 
ainda não discriminadas ou sob o domínio de particulares.  

O Decreto de criação do PARNASO (Dec. 1822/1939) estabelece em seu Art. 2º que “A área 
do parque será fixada depois do indispensável reconhecimento e estudo da região feita sob 
a orientação do Serviço Florestal”. Esta demarcação só ocorreu 45 anos depois, em 1984, o 
que possibilitou a ocupação de algumas áreas da UC de forma irregular. 

O Decreto 90.023, de 1984, delimitou a área do PARNASO em 10.650 hectares nos 
municípios de Petrópolis (43,0% da área da UC), Teresópolis (13,4%), Magé (25,9%) e 
Guapimirim (17,7%), mas apenas 2.810 ha. tem título de propriedade do Parque. A maior 
parte dos 7.840 ha. restantes são áreas livres de exploração ou ocupação humana, mas que 
não são oficialmente de propriedade da União ou não estão tituladas para o Parque. Em 
geral são escarpas e vales de difícil acesso, impróprios para ocupação. Apesar da grande 
área não regularizada, o PARNASO enfrenta problemas com ocupação humana em apenas 
duas áreas: o vale do Bonfim, em Petrópolis, e o Vale do Garrafão, em Guapimirim.    

Em 2002, foi desenvolvido um estudo sobre a situação fundiária e do histórico de 
implementação da UC (Rocha, 2002), este estudo foi baseado em arquivos de Ofícios 
Expedidos pelo PARNASO (período de 1941 até 1989); no Levantamento Cartorial para 
regularização fundiária realizado no ano de 1984 pela CENGEL – Consultoria de Engenharia 
Ltda.; e no trabalho de demarcação do PARNASO, realizado pela empresa Apoio Serviços 
Cartográficos Ltda. a partir de 1994, além de documentos avulsos, mapas, plantas antigas, 
decretos, legislação, processos, escrituras, livros, revistas e relatos de ex-servidores do 
parque, moradores das comunidades existentes no interior do parque (posseiros e 
proprietários). Para a realização das análises, o PARNASO foi dividido em 6 setores 
fundiários, baseados nas divisas dos Municípios e das propriedades anteriores à criação do 
Parque. 

 

3.6.1 Setor Teresópolis 
O PARNASO iniciou as suas atividades em 1940, numa área praticamente desprovida de 
infra-estrutura. As primeiras construções foram realizadas em terrenos que somente foram 
doados por Carlos Guinle em 2 de julho de 1943, conforme planta existente no Parque. 
Desta propriedade doada, não foi obtido qualquer outro documento além dessa planta 
original com os selos do Tesouro Nacional e assinada pelo cedente (tabela 3.15). 

Em outubro de 1943, o administrador solicitou verbas para a “desapropriação de um lote de 
terreno também de propriedade do Dr. Carlos Guinle, o qual seria destinado à construção de 
uma casa para o tratador de animais do Parque”4.  

Em 1944 foi lavrada a escritura de doação do lote 68 da Granja Guarani, que incluía duas 
áreas pertencentes ao Sr. Arnaldo Guinle. O lote 68 com 2,26 ha. e uma outra área de 
595,32 ha. na granja Guarani, totalizando 597,58 ha. Estas áreas situam-se à margem 
esquerda do Rio Paquequer até suas nascentes, que se estendem até as vertentes da Serra 
dos Órgãos, segundo a certidão. A área ora descrita inclui uma parte da área destinada ao 
uso público onde existe a Barragem, o Abrigo Paquequer (hoje Pousada Refugio do 
Parque), Camping, uma casa de funcionário, e também grande parte da trilha da Pedra do 
Sino.  
                                                 
4 Ofício SO-137/43 de 13/10/43 
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Em 1945 o mesmo Carlos Guinle manifestou desejo de doar ao PARNASO “um terreno com 
a área de 0,2330 ha., desmembrado da Granja Comary” de sua propriedade, que vinha 
sendo utilizado pelo Parque5,que provavelmente é contíguo ao Lote no 1 e ao Loteamento 
Soberbo. A documentação deste terreno não foi localizada, mas o Decreto-Lei de no 8.105, 
de 18 de outubro de 1945, autoriza o DPU “a aceitar a doação que Dr. Carlos Guinle vai 
fazer à União, de terreno de sua propriedade, destinado ao Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos [...] com área de 2.330 m2 [...] confrontando pelo lado esquerdo com o PARNASO e 
nos demais pela Granja Comary”. Não foi possível localizar outro documento sobre este 
terreno que está sob a posse e guarda do PARNASO.  

No ano de 1954 foram desapropriados os lotes 137-A, 137-B e 137-C da Granja Guarani, 
que perfaziam um total de 3,15 ha. e pertenciam ao Espólio de Francisco Gonçalves de 
Abreu e Salvador Duque Estrada Batalha. No ano de 1958 foram desapropriadas, de forma 
amigável, as Glebas A e B da Granja Guarani, pertencentes também a Arnaldo Guinle, 
fechando o rol de incorporações realizadas no setor Teresópolis e totalizando 675,45 ha., 
que representam apenas 6,37% da área do parque. Em 1974, foi concretizada uma permuta 
com Ivone Germaine Muniz, quando o PARNASO perdeu 0,0354 ha. de sua área, por ter 
ocupado área de terceiros quando da construção de sua sede6. 

No ano de 1955, foram adquiridos de Carlos Guinle 11 lotes do Loteamento Soberbo, sendo 
que dois apenas (Lotes 1C e 1D) contíguos ao Parque e os nove restantes distribuídos no 
interior do loteamento. Existe uma residência funcional ocupando o terreno 10B e os demais 
lotes, ao que tudo indica adquiridos para a construção de casas de funcionários, ficaram 
abandonados e hoje estão cobertos por vegetação de Mata Atlântica em estágios médio e 
avançado de regeneração, o que impede sua utilização para este fim. 

O setor Teresópolis apresenta grande parte de sua área ainda não regularizada. Este setor 
constitui-se de terras sob forte pressão antrópica, proveniente da grande proximidade com a 
zona urbana do município. 

 
3.6.2 Setor Garrafão 
A Fazenda Garrafão, antiga propriedade do Embaixador Carlos Taylor, foi parcialmente 
desapropriada em 1958. Esta propriedade também vinha sendo explorada de maneira 
predatória, sendo de especial importância, pois nela estão situados os monumentos 
geológicos Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora, Dedo de Deus e Cabeça de Peixe.  

Parte da Fazenda Garrafão, que incluía os monumentos geológicos mais importantes do 
Parque, teve a sua desapropriação efetivada só em 12 de dezembro de 1958, sendo 
agregada oficialmente ao Parque uma área de 168,19 ha., pela quantia de Cr$ 
6.727.900,00. Este processo de desapropriação foi largamente divulgado nos jornais da 
época, retratando uma forte pressão exercida principalmente pelos Clubes Excursionistas, 
para que o Governo pagasse a indenização, cujo prazo estava prestes a vencer7. Caso isto 
não ocorresse, a Fazenda voltaria à propriedade particular da herdeira do Embaixador 
Carlos Taylor. As pressões surtiram efeito e o pagamento foi realizado no prazo devido. A 
outra parte da fazenda, que não foi desapropriada, foi loteada e encontra-se esparsamente 
ocupada, conservando uma cobertura florestal densa e condições ambientais relativamente 
bem preservadas. Na década de 1950, aproveitando a indefinição dos limites do PARNASO, 
foi aprovado o loteamento Jardim Dedo de Deus, que abriga hoje cerca de 90 casas. 
Existem ainda áreas maiores, como é o caso da propriedade de Angélica Martins da Silva 
que possui 191,54 ha. ainda não desapropriados. 

Esta área é de suma importância para a conectividade do PARNASO com o Parque 
Estadual dos Três Picos e outras áreas protegidas e preservadas existentes nos terrenos 
em direção aos municípios de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, formando um 
importante corredor biológico. A Prefeitura Municipal de Guapimirim, em articulação com o 
                                                 
5 Ofício SO-53/45 (sem data) 
6 Ofício SO- 65/69 de 05/05/69 
7 Jornal O Globo, de 17/11/1958 
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Parque, não autoriza novas construções no local, a fim de manter a área preservada e 
futuramente ser incorporada às áreas do PARNASO. A área do Garrafão é cortada pelo leito 
da antiga estrada de ferro e por uma das estradas do ouro, de ligação às Minas Gerais, o 
que torna a área ainda mais importante devido ao contexto histórico. 

 

3.6.3 Setor Barreira 
A Fazenda Barreira foi, na época do Império, propriedade de Henrique José Dias, que se 
dedicou ao plantio de quineiras (Cinchona calissaia). Posteriormente, a fazenda passou a 
ser propriedade de um renomado artista plástico espanhol, catedrático da Escola de Belas 
Artes - Modesto Brocos y Gomes e sua mulher - que a venderam a João Junger Sobrinho 
em 19208. Este capixaba explorou a floresta para produção de madeira e carvão e 
posteriormente formou pastagens, até a desapropriação. 

Em 1944 (Decreto-Lei n. 6875, de 15 de setembro) foram desapropriados, por motivo de 
utilidade pública, os terrenos de águas vertentes para o rio Soberbo a montante da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, pertencentes à Fazenda Barreira do Soberbo e Fazenda Lage. O 
Decreto nº 8319, de 7.12.1945, abriu o crédito especial de Cr$ 580.000,00 para a 
indenização. Foi interposto recurso por parte dos desapropriados e a indenização foi 
majorada para Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). Em 11.9.1944, antes mesmo 
da concretização do ato desapropriatório, o administrador do parque se compromete a 
destacar funcionários para a limpeza das quineiras no vale do rio Soberbo9, caracterizando a 
tomada imediata da posse por parte do PARNASO. A indenização só foi disponibilizada 
mais de um ano depois e os desapropriados entraram com novos recursos quanto ao valor 
estipulado e até hoje não receberam qualquer quantia pelo ato desapropriatório. 

Outro problema em relação à Fazenda Barreira, que perdura até os dias de hoje, é que o 
Parque nunca recebeu os documentos pertinentes ao processo de desapropriação. Não 
pode assim quantificar nem delimitar com precisão a área efetivamente incorporada com o 
ato, havendo documentos que falam em 1.400 ha. e outros, em 1.700 ha. Rocha (2002) 
levanta a hipótese de que a desapropriação tenha sido feita através do Ministério da Saúde, 
por conta do interesse nas plantações de quineira. Como os proprietários ainda não foram 
indenizados, devido aos recursos judiciais impetrados, o imóvel ainda não foi devidamente 
registrado em nome da União. A Fazenda Barreira tinha significativo patrimônio histórico, 
que foi incorporado ao Parque: o casarão, as ruínas e a capela. 

Essa área, que na década de 1940 apresentava sérios problemas de desmatamento e 
poluição dos recursos hídricos, hoje está plenamente recuperada, coberta por florestas de 
grande porte e proporcionando água de excelente qualidade para o abastecimento de 
Guapimirim.  

No setor Barreira ainda existe como pendência fundiária um terreno que está sendo objeto 
de uma ação de usucapião10 por parte de Ana Gomes Queiroz com área de 23,74 ha, 
desmembrado do Sítio Parada Miudinho e duas outras áreas sem ocupação humana: o 
próprio Sítio Parada Miudinho, transcrito em nome de Clarindo Lino da Silveira e outros, e a 
área remanescente do Loteamento Monte Olivete, incluindo sua reserva legal. 

 

3.6.4 Setor Jacó 
Considerou-se como Jacó os terrenos situados no município de Petrópolis incluindo toda a 
área abrangida pela Fazenda Santo Antônio, de aproximadamente 5.000 hectares. Essa 
antiga sesmaria pertencente ao Sr. Argemiro Machado se estendia por grande extensão das 
margens da rodovia Itaipava-Teresópolis (BR-495) e alcançava as cumeeiras da serra, 
coincidindo neste trecho com as divisas municipais de Petrópolis com Teresópolis e Magé.  

                                                 
8 Certidão do Cartório 2o Ofício de Magé 
9 Ofício SO- 99/44 de 11/09/44 
10 Processo no 8.873/89 do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Magé 
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Após negociações com representantes da família Machado, no início dos anos 80, foi 
possível a compra de 488,00 ha. e recebimento por doação de 267,00 ha. da Fazenda Jacó, 
pertencente à Pedra do Sino Agropecuária Ltda., de Paulo Machado. No entanto, 
permaneceram na propriedade adquirida sete famílias que ali já se encontravam explorando 
a terra. Esta área ocupada não se encontra dentro dos limites oficiais do Parque, bem como 
quase toda a área comprada, que ainda está fora dos limites da UC. 

No serviço de demarcação, realizado pela empresa Apoio Serviços Cartográficos Ltda. a 
partir de 1994, foi feito um levantamento que cadastrou nove imóveis dentro da área 
adquirida no Vale do Jacó. Todos eram ocupados por pessoas físicas, com a exceção da 
Escola Municipal Dr. Argemiro Machado, que leva o nome do patriarca da família. A maioria 
dos moradores ouvidos se disse residente no local com tempo variando de 4 a 53 anos. As 
áreas declaradas como ocupadas variam de 0,8 a 15,0 ha. e na maioria dos imóveis havia 
apenas uma casa, sendo que um imóvel apresentava duas e um outro três casas. Hoje 
existem 18 núcleos familiares de descendentes ou sucessores daqueles ocupantes. 

 
3.6.5 Setor Bonfim 
A Fazenda Bonfim ou Fazenda da Palha ou Palia foi formada por diversas propriedades que 
foram sendo adquiridas, desde o final do século XIX pelo Banco Constructor do Brasil, 
pertencente à família Sampaio. Esta grande fazenda passou por uma fase pujante e chegou 
a ter o maior jardim zoológico privado da América Latina. O presidente Getulio Vargas era 
freqüentador da fazenda, o que deve ter contribuído para a criação da UC, 

No início da década de 1940, a fazenda Bonfim começou a apresentar sinais de decadência 
e foi sendo abandonada pelos proprietários. Os salários atrasaram, o armazém da fazenda 
(barracão) deixou de vender fiado e em pouco tempo fechou suas portas. Muitos 
empregados deixaram a área nessa ocasião, indo buscar trabalho em propriedades 
vizinhas. Outros proletários rurais, privados do soldo mensal, passaram a explorar a terra 
para extrair seu sustento, constituindo-se com o passar do tempo em posseiros. 

Não há registro conhecido de desmembramento entre os herdeiros. Os proprietários, de 
tempos em tempos, até os anos 1970 tentaram retomar o controle da situação, colocando 
guarita de controle ou contratando novos administradores e chamando os moradores para 
assinarem contratos de arrendamento. Os produtores contrataram um advogado para 
defender os seus interesses e direitos. Em 1978, os proprietários ainda tentaram embargar, 
por intermédio da prefeitura de Petrópolis, a construção de moradias pelos posseiros, mas 
elas acabaram sendo construídas. No início da década de 1980, foi fundada a primeira 
Associação de Moradores e Produtores, para organizar e fortalecer a luta pela manutenção 
da posse das terras. Hoje são cerca de 100 hectares ocupados na área do PARNASO. 

Alguns ocupantes conseguiram, através de um processo judicial de usucapião, sempre 
contra o Banco Construtor do Brasil, Nova Sociedade Anônima, o reconhecimento oficial de 
propriedade sobre a terra por eles ocupada. Os proprietários das duas Pousadas existentes 
- Carlos Roberto Soares da Silva, da Paraíso Açu e Irene Klemperer, da Cabanas do Açu, já 
obtiveram os títulos de propriedade referentes a 0,77 ha. e 2,14 ha. respectivamente11. A 
família Christ também registrou em seu nome uma área de 2,00 ha., referente a ganho de 
causa em uma ação de usucapião movida contra o referido Banco12. Existe também um 
processo do Sr.Antônio Geraldo de Barros, que teve ganho de causa para uma área de 3,21 
ha., confrontante com a da família Christ. A maioria dos produtores rurais, no entanto, nem 
sequer entrou na justiça com vistas ao reconhecimento oficial dos seus direitos à terra. A 
quase totalidade paga sistematicamente o ITR, que consideram um comprovante oficial de 
suas posses, além de ocuparem a área de forma permanente e se sustentarem a partir dos 
imóveis. 

                                                 
11 Protocolo no 31.349 de 25/05/98. Cartório do 11o Ofício do Registro de Imóveis , 6a Circunscrição, Petrópolis. 
12 Protocolo no 15.977 de 19/11/85. Cartório do 11o Ofício do Registro de Imóveis , 6a Circunscrição, Petrópolis. 
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Acima da área ocupada pela comunidade do Bonfim inicia-se a “área do Parque”, na 
percepção da população local. Nesta área não há ocupações e foi instalada uma portaria do 
Parque.  Esta área ainda não teve sua regularização fundiária concluída. 

A área do Bonfim sobreposta ao PARNASO pertencia a uma só família, mas esta 
documentação nunca foi analisada em sua plenitude. É preciso realizar uma minuciosa 
busca documental, pois há indícios de que as áreas de captações de água possam ter sido 
desapropriadas por parte do poder público federal, estadual ou municipal para preservação 
dos mananciais de Caxambu Grande e Pequeno.  

 
3.6.6 Setor Santo Aleixo 
A fazenda pertencente a Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados, com sede no 
bairro de Andorinhas, em Santo Aleixo, distrito de Magé, foi fundada em 1890 e adquirida 
em 1935 por um empresário alemão, Sr. Otto Mattheis, proprietário também de duas outras 
fábricas de tecidos, uma no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a outra no município de 
Valença. A propriedade tem uma área de 1.404,16 ha. 

O setor Santo Aleixo é formado pela referida fazenda da Fábrica de Tecidos e por outra área 
de dimensões ainda maiores. Esta fazenda, de acordo com documentos levantados, 
pertence a Nathan Hodick Lenson13. A administração do PARNASO já foi procurada por um 
representante do proprietário que afirmou serem os terrenos realmente de sua família e que 
tem interesse em preservá-los e, eventualmente, em doá-los ao Parque. Nenhuma das duas 
áreas está sendo alvo de exploração direta, a não ser para atividades turísticas e algum tipo 
de extrativismo e caça, exercidos também de forma clandestina por membros da 
comunidade ou pessoas vindas de fora. Este setor é formado por uma extensa área coberta 
de densa floresta e totalmente livre de ocupações humanas. 

 
Tabela 3.15: Imóveis incorporados oficialmente ao PARNASO 

Discriminação 
Área 

(ha) 

Setor 

Fundiário 
Forma de 
incorporação 

Data da 
incorporação Transmitente 

Lote 11 2,15 Teresópolis Doação 02/07/43 Carlos Guinle 

Lote 68 e outro 597,58 Teresópolis Doação 05/06/44 Arnaldo Guinle 

Faz. Barreira 1700,00 Barreira Desapropriação 15/09/44 João J. Sobrinho 

Lotes 137 
A,B,C 3,15 Teresópolis Compra 10/02/54 Duque Estrada  

Lotes. (onze) 3,37 Teresópolis Compra 22/08/55 Carlos Guinle 

Glebas A e B 69,20 Teresópolis Desapropriação 05/12/58 Arnaldo Guinle

Faz. Garrafão 168,19 Garrafão Desapropriação 12/12/58 Carlota M.Taylor

Permuta -0,03 Teresópolis Permuta 18/02/74 Ivone G.Muniz

Faz. Jacó* 488,00 Jacó Compra 26/11/84 Pedra do Sino 
Agropecuária 

Faz. Jacó 267,00 Jacó Doação 26/11/84 Pedra do Sino 
Agropecuária 

Total 3298,61  

* Área não incluída oficialmente nos limites do PARNASO e parcialmente ocupada por agricultores. 

Fonte: Rocha, 2002. 

                                                 
13 Certidão do Cartório do 2o Ofício de Magé (Livro da Série 3 de transcrição de transmissões, no 3-F, às fls 287, 
sob o n0 6.135 de 25/10/34). 
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3.7 Fogos e outras ocorrências excepcionais 
 
3.7.1 Incêndios florestais 
A região do Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, apesar do clima superúmido e de 
significativa precipitação, é fortemente 
ameaçada por incêndios durante a 
estação mais seca, sobretudo em sua 
vertente continental. 

A vertente do Parque voltada para o norte 
(Petrópolis) é a mais suscetível a 
incêndios, uma vez que as correntes mais 
úmidas ficam retidas na vertente sul. As 
localidades mais freqüentemente 
atingidas por incêndios são a Alcobaça e 
o Vale do Jacó. A estação seca tem início 
normalmente no mês de maio, com 
período mais crítico nos meses de agosto 
e setembro. 

Os incêndios têm origem, na maioria das ocorrências, na preparação de terrenos para 
agricultura, onde ainda é utilizado o fogo como técnica de limpeza do terreno. A queda de 
balões no Parque também é uma das ameaças de incêndio, como o registrado no Pico da 
Alcobaça em maio de 2006 (Figura 3.69). 

O maior incêndio a atingir a área da UC nos últimos anos, em setembro de 2004, teve 
origem em uma grande propriedade do entorno imediato, a Fazenda Boa Esperança. O 
proprietário da fazenda solicitou e não obteve autorização para queima controlada em 
função da baixíssima umidade registrada. No dia seguinte um foco com origem na área 
atingiu o Parque, tendo sido combatido por cinco dias. Foram queimados cerca de 250 
hectares, o que gerou uma multa de R$ 375.000,00. 

 
Tabela 3.16: Área queimada (em hectares) no PARNASO e entorno 

Local da ocorrência 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

UC 90 12 4 0 5 255 1,5 60 427,5

Entorno imediato 3 4 8 59 8 10 21 30 143

Entorno* 37 32 8 75 12 87 20 31 302

TOTAL em hectares 130 48 20 134 25 352 42,5 121 872,5
Fonte: PrevFogo/PARNASO, 2006 

* Entorno corresponde à faixa de 10Km dos limites da UC.  

 
Para evitar ou reduzir os danos causados pelos incêndios florestais, o parque conta com 
uma brigada de incêndio do Programa Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais do IBAMA (PREVFOGO/IBAMA) durante a estação seca. Criado em 10 de abril 
de 1989, o PREVFOGO surgiu a partir das deliberações da Comissão Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (CONACIF), cuja finalidade é tratar da 
questão dos incêndios florestais em âmbito nacional (ver item 3.7.1 – Atividades 
desenvolvidas na UC).  

3.7.2 Cabeças d’água 

Figura 3.69: Incêndio no Pico da Alcobaça 
em maio de 2006. 

FFoottoo::  EErrnneessttoo  VV..  CCaassttrroo  
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A existência na região do Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos de inúmeros rios e 
bacias de drenagem (rio Soberbo, Jacó, 
Bonfim, Roncador e Bananal) favorece a 
ocorrência freqüente de um fenômeno 
denominado “cabeça d’água” (figura 3.70).  

A cabeça d’água ocorre quando uma chuva 
localizada e de grande intensidade cai 
sobre uma bacia de drenagem e nela 
existam condições favoráveis ao rápido 
escoamento superficial, fazendo com que 
as águas concentrem-se em pouco tempo 
nos canais fluviais.  

Os declives elevados nas paredes dos 
vales adjacentes aos canais fluviais podem 
ser considerados como os principais 
responsáveis por esse rápido escoamento 
das águas. Outras condições podem 
intensificar este processo dentro de uma mesma bacia de drenagem. Entre as condições 
que favorecem o escoamento rápido das águas temos: presença de afloramentos rochosos 
que funcionam como superfícies impermeáveis; ocorrência de solos pouco permeáveis; 
relevo acentuado, que define a bacia de drenagem; distribuição dos pontos de confluência 
com canais principais; o nível de saturação de água do solo em função de chuvas 
antecedentes e da intensidade da chuva; e presença de obstáculos, naturais ou não, que 
represem as águas e ao serem rompidos aumentem subitamente o volume de água 
escoada (Barcia & Marques, dados não publicados). 

O fenômeno “cabeça d’água” é observado principalmente na bacia de drenagem do rio 
Soberbo, entre os meses de outubro a janeiro, com maior freqüência nos meses de janeiro, 
quando o volume de água é maior. As nascentes do rio Soberbo, localizadas no Campo das 
Antas, estão na borda superior do Parque, possuindo paredes com altos declives e perfil 
longitudinal, desenvolvendo-se numa extensão relativamente curta (aproximadamente 5 
km), e com grande amplitude do relevo, cerca de 2.000 m, que confere ao seu canal 
principal em elevado gradiente. 

A origem das chuvas na Serra dos Órgãos está relacionada com a subida do ar quente e 
úmido proveniente das áreas de baixada, que vai se resfriando com o aumento da altitude e 
acaba por condensar-se nas cabeceiras da serra. Caso não existam circunstâncias 
atmosféricas dissipadoras, pode formar a cabeça d’água. 

Observa-se neste processo que nas partes inferiores ou médias dos vales pode não estar 
chovendo ou mesmo estar sem nuvens, com temperatura elevada e ar quente e abafado, 
mas se ouvem perfeitamente trovoadas, prenunciando temporal e se nota a formação de 
nuvens, concentradas nas cabeceiras. Na parte superior ou cabeceira do vale, ocorre então 
uma concentração de nuvens que propicia grandes precipitações. 

O volume de água cresce rapidamente e é engrossado pelo caudal em excesso dos muitos 
afluentes secundários, direcionados para a calha principal. Esta massa de água concentrada 
desce rapidamente  montanha abaixo, assumindo velocidade crescente no seu percurso, 
arrastando no seu caminho animais, pessoas, blocos de rocha, árvores, ou qualquer outro 
obstáculo. Geralmente, os rios atingidos por essa cabeça d’água podem ter seu nível 
aumentado em até 4 metros, necessitando de aproximadamente 4 horas para voltar ao 
volume normal, porém nas duas primeiras horas percebe-se uma rápida diminuição. 

Deve-se ressaltar que mesmo dentro de uma área protegida como o Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, onde as bacias estão preservadas, o fenômeno pode ocorrer. Devido ao 
fato deste fenômeno poder ocasionar vítimas fatais, o Parque divulga em pontos 
estratégicos os cuidados que os usuários devem ter para evitar acidentes. 

Figura 3.70: Cabeça d’água no rio 
Soberbo, em 2004. 

FFoottoo::  BBeetthh  BBrraavvoo  
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3.7.3 Incidência de raios 
Apesar da região em que está localizado o PARNASO não estar entre aquelas de maior 
incidência de raios no estado do Rio de Janeiro, há registro de um acidente fatal com raio 
nas trilhas da alta montanha. 

Petrópolis tem densidade de incidência de raios de 2,2 raios/km2.ano, tendo registrado 2.514 
raios em 2006. Este número é quatro vezes menor do que o município com maior incidência 
de raios no Estado, Porto Real, com densidade de 8,5 raios/km2.ano. Em números absolutos 
a maior incidência se dá no município de Resende, com 9.005 raios em 2006. Em 
Teresópolis a densidade é ainda menor, com 1.929 raios em 2006 e densidade de 1,7 
raios/km2.ano (INPE, 2007).  

Em 20 de março de 1993, um visitante morreu atingido por um raio na área do Chapadão, 
na trilha para os Castelos do Açu. Apesar do tempo chuvoso e da tempestade que se 
armava, o rapaz subiu com dois amigos e acampou nos Castelos do Açu. No dia seguinte, 
quando retornavam, um raio o atingiu por volta das 13 horas e a morte foi instantânea. Outro 
rapaz sofreu queimaduras no rosto e no pescoço. O corpo foi resgatado pelo Grupamento 
do Corpo de Bombeiros de Petrópolis. 

 
3.8 Atividades desenvolvidas na UC 
 
3.8.1 Atividades apropriadas 
Em função de sua localização, do potencial ecoturístico e do contexto histórico da unidade, 
o Parque Nacional da Serra dos Órgãos está entre as UC com mais atividades 
desenvolvidas e também com maior demanda externa. Entre as atividades desenvolvidas 
destacam-se: 

• Administração e gestão financeira 
Além de gerenciar os contratos e recursos orçamentários do PARNASO, na administração 
da unidade estão concentradas a gestão de recursos orçamentários e financeiros de outras 
sete Unidades de Conservação federais no Estado do Rio de Janeiro (Parque Nacional de  
Jurubatiba, Reserva Biológica de Poço das Antas,  Reserva Biológica de União, Reserva 
Biológica do Tinguá, Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João/Mico-leão-
dourado, Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e Área de Proteção Ambiental de 
Petrópolis). Após a criação da Unidade Gestora Serra dos Órgãos, o Parque passou a 
contar com estrutura de protocolo, setor de compras, setor financeiro, além de efetuar 
registro de patrimônio adquirido, gerenciar a frota de veículos e preparar projetos de obras e 
reformas. Estas atividades demandam boa parte da equipe de servidores e estão descritas 
mais detalhadamente no item 3.9. 

• Fiscalização 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos conta hoje com um baixo contingente de agentes 
de fiscalização. Apenas três Técnicos Ambientais com mais de 20 anos de serviço são 
responsáveis pela fiscalização na UC, no entorno e atendem outras demandas na região. 
Há cerca de uma década eram mais de 10 agentes de fiscalização atuando na UC. 

Apesar das limitações de pessoal, a fiscalização no PARNASO possui estrutura adequada 
para a equipe atual, que conta com uma viatura tracionada e, em caso de necessidade, são 
disponibilizados outros veículos. A fiscalização pode contar ainda com rádio-comunicação, 
equipamentos de GPS e máquinas fotográficas, mas não tem prática na operação destes 
equipamentos. O Sistemas de Informações Geográficas também está disponível para 
utilização no planejamento e elaboração de relatórios de fiscalização. 
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O parque tem uma programação de rotina de fiscalização das atividades em áreas do 
entorno, por meio de vistorias em  todas as comunidades no mínimo uma vez por mês, cujos 
eventos detectados são registrados em relatórios das operações. A UC conta ainda com 
apoio do Núcleo de Operações Aéreas do IBAMA (NOA) para monitoramento aéreo 
eventual. 

As operações especiais de fiscalização, 
com apoio do IEF, do Batalhão Florestal ou 
do Batalhão de Operações Especiais da 
Polícia Militar, acontecem em freqüência 
menor que a desejável devido às 
dificuldades de gestão dos diversos órgãos. 

Entre 2001 e 2005 foram lavrados 124 
Autos de Infração, com valor total de R$ 
2.033.700,00 (dois milhões e trinta e três 
mil e setecentos reais), os quais referem-se 
a danos como desmatamento em Área de 
Preservação Permanente, construção 
irregular e desrespeito às normas e à 
legislação ambiental por visitantes. Os 
autos de alto valor referem-se a incêndios 
florestais (um auto de R$ 375.000,00 em 
2004), e poluição por resíduos perigosos 
em acidentes na rodovia BR-116 (diversos 
autos acima de R$ 50.000,00 em 2004 e 2005). Os Termos de Apreensão e Embargo 
somam 57 no mesmo período. 

 

Tabela 3.17: Autos de infração emitidos pelos agentes do PARNASO (2001-2006) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº Autos de 
Infração 22 14 23 29 36 30 

Valor total 635.600,00 24.000,00 89.600,00 976.800,00 307.700,00 375.100,00

Nº de 
notificações ND 5 7 17 8 7 

Nº de TAD e 
TE 19 12 12 7 7 21 

Fonte: Setor de Fiscalização do PARNASO 

 

• Controle do entorno 
Além da rotina de fiscalização e do atendimento de denúncias de crimes ambientais, a 
equipe do PARNASO atua no entorno da unidade analisando a viabilidade ambiental de 
empreendimentos na região. A equipe técnica atua também em apoio ao Ministério Público, 
realizando vistorias técnicas que subsidiam procedimentos e inquéritos de caráter ambiental. 
Outras atividades estão relacionadas ao apoio a ações de conservação, como a criação de 
reservas particulares do patrimônio natural ou recuperação de áreas degradas. Em 2005 
foram produzidos 146 documentos técnicos no PARNASO, número idêntico ao de 2006. Os 
temas que são mais frequentemente objeto de pareceres são desmatamento, construção 
irregular e ocupação de áreas de preservação permanente.  

 

Figura 3.71: Operação de destruição de 
rancho de caçadores. 

FFoottoo::  AAcceerrvvoo  PPAARRNNAASSOO  
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Tabela 3.18: Número de documentos técnicos produzidos no PARNASO 

Anos Pareceres Técnicos Informações Técnicas Total 

2005 106 40 146 

2006 87 59 146 

 

• Prevenção e combate a incêndios 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem 
hoje uma boa estrutura de prevenção e 
combate a incêndios florestais. São 
detectados por ano em média até 200 focos 
de incêndios no entorno do Parque, mas 
raramente resultam em danos no interior da 
unidade, sendo controlados antes de sua 
propagação (figura 3.72).  

O PrevFogo atua ainda de forma insuficiente 
na prevenção de incêndios, uma vez que a 
brigada é contratada apenas por período de 
seis meses, já em momento de ocorrência de 
incêndios, comprometendo as ações 
preventivas. A equipe do Parque procura 
desenvolver ações educativas contra 
incêndios florestais, realizando reuniões com 
as comunidades agrícolas, palestras em 
escolas, distribuição de cartas de alerta a 
todos os moradores do entorno do PARNASO, de cartazes e folhetos informativos nos 
municípios vizinhos, mas o pessoal é insuficiente para as atividades em todo o entorno da 
UC. 

O PREVFOGO do PARNASO conta com uma brigada oficial de 28 combatentes, 
contratados na estação seca, e uma brigada de voluntários com mais 20 combatentes 
treinados, além de equipamentos de rádio-comunicação, motosserra, roçadeira, bomba 
costal (rígida e flexível), equipamento de GPS, reboque bomba-tanque, tanque flexível, 
motobomba, além de abafadores, ferramentas de sapa-pinga fogo, material de 
acampamento e equipamentos de proteção individual: uniforme anti-chama, coturno para 
altas temperaturas, capacete especial, luvas de proteção, óculos e coletes. O serviço dispõe 
também de viaturas especializadas, como o ATR (auto transporte rápido), ATT (auto 
transporte de tropa), caminhão, veículo de apoio, Jeep, trailler e motobomba mini-strike. A 
brigada do PARNASO atende também a demandas em outras UC, quando ocorrem 
incêndios de grandes proporções. 

A rotina de controle e combate a incêndios conta com uma rede de postos fixos e rondas 
diárias nas áreas de maior incidência de incêndios, priorizando as áreas limítrofes da 
Unidade de Conservação. Quando são identificados focos de incêndio a informação é 
repassada à Central de Operações, na sede do Parque, para mobilização da brigada. Em 
caso de necessidade são acionados helicópteros da Secretaria de Segurança do RJ, 
através da CAOA (Coordenadoria de Operações Aéreas), Marinha e Aeronáutica. O 
patrulhamento envolve também fiscalização terrestre nos campos de altitude, com 
deslocamento de brigadistas para o ponto mais alto do Parque, a Pedra do Sino (2.263m). 

Todos os brigadistas passam por treinamentos freqüentes, para manuseio dos 
equipamentos de combate a incêndios florestais. O treinamento da brigada inclui, ainda, 
conhecimento em técnicas de escalada, atividades de rapel, noções básicas de escalada e 
resgate, combate em áreas de difícil acesso.  

Figura 3.72: Brigada se prepara para 
combate a incêndio no Jacó, em 2004. 

FFoottoo::  EErrnneessttoo  VV..  CCaassttrroo  
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• Montanhismo e resgate 
Em caso de constatação de montanhistas ou grupos perdidos na montanha (ver Gestão da 
visitação), ou quando há um acidente, é acionado o Plano de Chamada para Resgate, que 
prevê entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e/ou enviar equipe voluntária de busca 
e salvamento. A equipe voluntária de busca e salvamento do PARNASO é formada hoje por 
funcionários terceirizados da vigilância e manutenção, brigadistas e ex-brigadistas do 
PREVFOGO, com ou sem treinamento especifico, que fazem a localização do grupo e 
auxiliam a descida de acidentados em maca, quando é necessário. O Parque dispõe de 
alguns equipamentos, como maca de resgate mamute, cordas e equipamentos de escalada, 
e alguns funcionários foram capacitados em procedimentos de busca e salvamento. Existem 
alguns pontos apropriados para pouso de helicópteros nas áreas de montanha identificados 
para resgate em caso de acidentes (tabela 3.19), mas eles são insuficientes para garantir 
um resgate adequado em toda a área da travessia.  

 

Tabela 3.19: Pontos para pouso de helicópteros na alta montanha  

Local Coordenadas UTM (23K) Coordenadas geográficas Altitude 

Abrigo 4 703788 7515716 S 22º27’09 W 043º01’11’’ 2.140m 

Morro do Marco 700043 7512687 S 22º28’57’’ W 043º04’43’’ 2.160m 

Castelos do Açu 699401 7512059 S 22º29’20’’ W 043º03’73’’ 2.140m 

Ajáx 697686 7512475 S 22º28’49’’ W 043º03’20’’ 1.820m 

 

 

• Gestão da Pesquisa 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos está 
entre as Unidades de Conservação com 
maior número de linhas de pesquisa no país. 
As características naturais do Parque, a 
proximidade com diversas instituições de 
pesquisa e o apoio às pesquisas atraem 
muitos pesquisadores para desenvolvimento 
de estudos de curto, médio e longo prazo.  

Os primeiros registros de pesquisa na região 
da Serra dos Órgãos remontam aos 
naturalistas europeus que vieram ao Brasil 
para grandes expedições científicas a partir 
do início do século XIX, com destaque para 
os naturalistas Langsdorff, von Martius e von 
Spix, entre outros, que fizeram importantes 
registros científicos na região. 

A localização do Parque a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, um dos principais pólos de 
pesquisa do país, favorece o desenvolvimento de pesquisas por equipes das diversas 
Universidades e instituições. Entre estas se destacam quatro Universidades Federais 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ, Universidade do Rio de Janeiro – Uni-Rio, e Universidade Federal 
Fluminense - UFF), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e outros institutos 
de pesquisa, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz - 
FIOCRUZ, o Instituto Nacional da Tecnologia - INT e instituições privadas. Mesmo 
instituições de outros estados - como Universidade de São Paulo, UNICAMP e UFSCar - e 
até instituições estrangeiras - como Harvard, Ohio University e as Universidades alemãs de 

Figura 3.73: Pesquisadora anilha ave no 
PARNASO. 
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Leipzig, Colônia e Bonn - foram atraídas pelas características únicas do Parque e 
desenvolvem pesquisas na área.  

A partir da publicação da Instrução Normativa no 109/97, que estabeleceu as normas para 
controle e licenciamento da pesquisa científica em Unidades de Conservação, 118 licenças 
para estudos no PARNASO foram emitidas pela Diretoria de Ecossistemas (até 2006 - 
tabela 3.20). As pesquisas que não prevêem coleta de material biológico são autorizadas 
pela chefia da Unidade de Conservação, tendo licenças emitidas a partir de 1998, 
totalizando 43 licenças. O Parque está entre as unidades de conservação com maior 
número de pesquisas em desenvolvimento no país. 

No PARNASO são desenvolvidas tanto pesquisas científicas básicas, principalmente nas 
áreas de botânica e zoologia, como aplicadas, que geram informações para o manejo da 
Unidade de Conservação.  

Entre os grupos de pesquisa em atividade no PARNASO, destacam-se alguns que 
desenvolvem estudos de longo prazo, como o do Laboratório de Vertebrados do Instituto de 
Biologia da UFRJ e o do laboratório de Répteis e Anfíbios da mesma instituição.  

O Parque oferece boa estrutura de apoio às pesquisas, incluindo a Casa do Pesquisador, 
com 8 vagas e instalações completas, um alojamento para apoio às instituições de ensino 
para a execução de disciplinas de campo (20 vagas) e rádio-comunicação.  

 
Tabela 3.20: Licenças de pesquisa no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

 

 

 

Fonte: DIREC e Setor de Pesquisa, 2006. *ND: Dado não disponível 

 

O PARNASO conta com um herbário, organizado na década de 40 pelo botânico Carlos 
Toledo Rizzini. Desde então, seu acervo vem crescendo, a partir das coletas realizadas por 
pesquisadores licenciados. Hoje o herbário conta com cerca de 2.000 exsicatas.  Em 2006 
foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(JBRJ) para suporte na gestão do herbário. O acordo prevê que o parque manterá uma 
coleção de referência da flora local e os pesquisadores que coletam na UC deverão enviar 
duplicatas para o herbário do Jardim Botânico, que identificará as espécies, manterá 
permutas com outras instituições e auxiliará na informatização da coleção. As exsicatas 
estão sendo montadas por meio de trabalho voluntário. O herbário está sendo reestruturado 
e conta agora com laboratório para processamento de material.  

O Parque conta com razoável acervo de livros e publicações, e está sendo realizado um 
esforço no sentido de resgatar e organizar os trabalhos científicos resultantes das pesquisas 
realizadas no PARNASO. O acervo de artigos e periódicos está sendo organizado na 

Ano 
Nº de 

licenças 
com coleta

Proporção 
do total no 

país 

Nº de 
licenças 

sem coleta
Total de 
licenças 

1996 1 ND* 0 1 
1997 3 ND* 0 3 
1998 5 3,60 1 6 
1999 11 9,02 1 12 
2000 8 7,21 1 9 
2001 8 ND* 1 9 
2002 12 6,32 1 13 
2003 12 5,26 3 15 
2004 6 2,93 8 14 
2005 23 7,72 12 35 
2006 29 8,81 15 44 

TOTAL 118  43 161 
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biblioteca do Centro de Referência em Biodiversidade, na Sede Teresópolis, e catalogado 
em base de dados Winisis, de acordo com as orientações do Centro Nacional de Informação 
Ambiental (CNIA) do IBAMA. O PARNASO integra ainda a Rede Nacional de Informações 
sobre Meio Ambiente – RENIMA, rede de bibliotecas e centros de informação ambiental.  

Em 2005, o Conselho Consultivo do PARNASO criou a Câmara Técnica de Pesquisa, que 
assessora o Parque nas questões afetadas à pesquisa. A Câmara é composta por membros 
das seguintes instituições: UFRJ, UFRRJ, UFF, UERJ, EMATER, Parque Estadual dos Três 
Picos e Estação Ecológica do Paraíso e se reúne bimestralmente.  

• Manejo de fauna e flora 
Apesar dos problemas já identificados com invasão de espécies exóticas e animais 
domésticos, o PARNASO não conta com pessoal e estrutura suficiente para manejar 
adequadamente estes problemas. O Setor de manejo de Fauna concentra-se basicamente 
na recepção, cuidado e encaminhamento de animais apreendidos ou entregues 
voluntariamente. O IBAMA conta com apenas um centro de triagem de animais silvestres no 
Rio de Janeiro (CETAS), localizado em Seropédica, na Baixada Fluminense. A significativa 
diferença de temperatura coloca em risco animais de ambientes mais frios que são 
encaminhados para o CETAS. 

Os animais apreendidos ou entregues voluntariamente no PARNASO são avaliados pelos 
técnicos da UC e por alunos voluntários de medicina veterinária da FESO, recebem 
cuidados iniciais e são encaminhados para o CETAS ou para soltura em áreas fora da UC. 
Entre 2004 e 2006 foram recebidos 1.013 animais silvestres (tabela 3.21), sendo que a 
grande maioria é de aves (711 espécimes). 

As ações de monitoramento e manejo de flora são pontuais. Por exigência do Parque a 
Concessionária Rio-Teresópolis patrocinou programa de controle e retirada de espécies 
exóticas do entorno imediato da Rodovia BR-116. Foram retirados gramíneas e alguns 
indivíduos arbóreos, principalmente sombreiros plantados na época da contrução da 
estrada. Alguns voluntários realizaram retiradas pontuais de árvores exóticas nos jardins da 
Sede Teresópolis, mas não existe uma ação planejada e constante. 

 

Tabela 3.21: Animais silvestres que passaram pelo Setor de Manejo de Fauna do 
PARNASO (2004-2006). 

Táxon 2004 2005 2006 Total 

Aves 319 205 187 711 

Mamíferos 53 79 110 242 

Répteis 16 13 31 60 

Total 388 297 328 1013 

Fonte: Setor de Manejo de Fauna do PARNASO 

 

• Conscientização ambiental e participação social 
A Educação Ambiental desenvolvida pelo PARNASO tem como preceitos a participação 
cidadã na gestão do meio ambiente, entendido como bem de uso comum dos brasileiros, 
essencial à sadia qualidade de vida da população.  

Mais do que prescrever “comportamentos ecológicos”, ou simplesmente transmitir 
informações sobre o meio ambiente, o objetivo é promover uma educação ambiental que 
problematize os conflitos, problemas e potencialidades ambientais no contexto de cada 
comunidade, contribuindo para a construção coletiva de uma percepção crítica e ação 
transformadora da realidade de degradação ambiental e injustiça socioambiental que hoje 
se observa.  
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As diversas ações desenvolvidas pelo Setor de Educação Ambiental do PARNASO estão 
organizadas em dois projetos:  

a. Projeto Boa Vizinhança 
O Projeto Boa Vizinhança reúne todas as ações de educação ambiental não formal do 
PARNASO e tem como objetivo geral estreitar as relações das comunidades vizinhas com o 
Parque, através de ações de educação ambiental que contribuam para o desenvolvimento 
de uma percepção crítica sobre os problemas ambientais presentes em cada comunidade, a 
construção de valores voltados para a preservação do meio ambiente e a participação ativa 
na busca da melhoria da qualidade de vida destes grupos.  

1ª Linha de Ação - Estruturação do Conselho Consultivo  

A primeira ação do projeto BOA VIZINHANÇA foi 
a ampla mobilização das comunidades do 
entorno do Parque Nacional, visando a 
reestruturação e o fortalecimento do Conselho 
Consultivo do PARNASO, dentro de um processo 
participativo. Este processo teve início em 
dezembro de 2004 (figura 3.74) e foi concluído 
em junho de 2005, quando o CONPARNASO 
(Conselho Consultivo do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos), já reestruturado, definiu seu 
Regimento Interno e Plano de Ação. A portaria 
com a nova composição do CONPARNASO foi 
assinada em abril de 2006, com mandato de dois 
anos (Portaria IBAMA nº 26/2006-P, de 
26.4.2006). 

O Conselho Consultivo do Parque é o órgão que garante a efetiva participação da 
comunidade na gestão da Unidade de Conservação, sendo o espaço adequado para a 
discussão e negociação de conflitos de interesse entre os diversos setores relacionados ao 
Parque. 

Atualmente, o CONPARNASO está fortalecido e atuante, reunindo-se bimestralmente e 
contribuindo para a gestão do Parque. As reuniões do conselho são públicas, mas somente 
os conselheiros possuem direito a voto. As instituições que atualmente compõem o 
CONPARNASO, nomeadas por meio da Portaria IBAMA nº 36, de 26 de abril de 2006, estão 
na tabela 3.22.  

O Conselho Consultivo do PARNASO instituiu quatro câmaras técnicas permanentes para 
discutir problemas e ações prioritárias para a gestão da UC. São elas: Câmara Técnica de 
Turismo e Montanhismo; Câmara Técnica de Pesquisa; Câmara Técnica de Cultura e 
Educação Ambiental; Câmara Técnica de Controle e Recuperação Ambiental. As Câmaras 
Técnicas são formadas por conselheiros e representantes de instituições afins convidados e 
reúnem-se mensalmente, propondo projetos e ações e subsidiando tecnicamente o 
conselho para tomada de decisões. 

 

 
 
Tabela 3.22: Composição do Conselho Consultivo do PARNASO, mandato 2005-2007. 

Setor Condição Instituição 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (não governamental - total 9 titulares) 

Representantes de Titular Sociedade Vale do Bonfim 

Figura 3.74: Oficina de 
reestruturação do CONPARNASO, 
em dezembro de 2004. 

FFoottoo::  CCeeccíílliiaa  CCrroonneemmbbeerrggeerr  
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Organizações da 
Sociedade civil sócio-
ambientais 

Titular Espaço Compartilharte 

Titular Associação de Defesa Ambiental de Santo 
Aleixo – ADASA 

Suplente Serviço Social do Comércio – SESC 
Teresópolis 

Suplente Tereviva 

Suplente Associação Internacional de Desenvolvimento 
Econômico Inter-Ambiental – AIDEIA 

Representantes de 
Associações de 
Moradores do Entorno do 
Parque 

Titular Associação de Moradores e Amigos da 
Barreira – AMBAR 

Titular Associação de Produtores e Moradores do 
Bonfim 

Titular Associação de Moradores e Amigos (AMA) 
Corta-Vento 

Titular AMA Quebra-Frasco 

Suplente Associação de Amigos e Cidadãos de 
Guapimirim - AACG 

Suplente Sociedade de Amigos do Vale da Boa 
Esperança - SAVBE 

Suplente AMA Granja Guarani 

Suplente Federação das Associações de Moradores de 
Teresópolis – FAMT 

Representantes de 
Associações de 
Produtores do Entorno do 
Parque 

 

Titular 
Associação de Produtores e Moradores do 
Jacó; 
 

Titular Fazenda Boa Esperança 

Suplente Associação de Produtores e Moradores do 
Bonfim 

Suplente Sitio Monte Sinai – Primeira Igreja Batista de 
Copacabana 

USUÁRIOS DE RECURSOS AMBIENTAIS (misto – total 6 titulares) 

Representante do Setor 
de Turismo 

Titular Companhia de Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro – TURISRIO 

Suplente Associação de Turismo Teresópolis Friburgo - 
Circuito Turístico Terê-Fri 

Representante de 
Instituições de Usuários 
diretos de serviços 
ambientais 

Titular 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – 
CEDAE 
 

Suplente Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha 
e Sub-bacias dos rios Paquequer e Preto 

Representante de 
Instituições Prestadoras / 
Operadoras de Serviços 

Titular Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte – DNIT 

Suplente Concessionária Rio-Teresópolis – CRT 
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Representantes de 
Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Titular Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ 

Titular Universidade Federal Fluminense – UFF 

Titular Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
– UFRRJ 

Suplente Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz 

Suplente Fundação Educacional Serra dos Órgãos – 
FESO 

Suplente Empresa de Extensão Rural do Estado do Rio 
de Janeiro - EMATER/RJ 

ÓRGÃOS GESTORES (governamental - total 9 titulares) 

Chefe do PARNASO Titular  

Representante de Órgão 
Estadual de Meio 
Ambiente 
 

Titular Fundação Estadual de Engenharia de Meio 
Ambiente – FEEMA 

Suplente Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Representante da 
Prefeitura Municipal de 
Teresópolis 

Titular Secretaria de Meio Ambiente 

Suplente Secretaria de Turismo; 

Representante da 
Prefeitura Municipal de 
Guapimirim 

Titular Secretaria de Meio Ambiente 

Suplente Secretaria de Turismo 

Representante da 
Prefeitura Municipal de 
Magé 

Titular Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 

Suplente Secretaria de Educação 

Representante da 
Prefeitura Municipal de 
Petrópolis 

Titular Secretaria de Meio Ambiente 

Suplente Fundação de Cultura e Turismo 

Representante de UC do 
Mosaico da Mata Atlântica 
Central Fluminense 

Titular APA Guapimirim 

Suplente ESEC Paraíso 

Representante do Corpo 
de Bombeiros – RJ 

Titular Grupo de Socorro Florestal e Meio Ambiente – 
2º GSFMA Magé 

Suplente 16º Grupamento de Bombeiros Militar de 
Teresópolis 

Representante do 
Batalhão de Polícia 
Florestal do Rio de 
Janeiro 

Titular Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente 
do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Setor de Educação Ambiental do PARNASO. 

2ª Linha de Ação - Diagnóstico socioambiental 
A segunda linha de ação do projeto consiste na realização de um diagnóstico 
socioambiental das comunidades do entorno do PARNASO, visando à elaboração de um 
banco de dados de informações socioambientais que venha a subsidiar as ações de gestão 
do Parque, sejam ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ou do 
próprio CONPARNASO. O primeiro diagnóstico socioambiental foi realizado utilizando-se a 
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metodologia DARP (Diagnóstico Ambiental Rápido Participativo) durante o processo de 
mobilização das comunidades do entorno do Parque para a reestruturação de seu conselho 
consultivo. O banco de dados socioambientais está sendo elaborado e estará disponível 
para a sociedade em geral no Centro de Referência em Biodiversidade.  

3ª Linha de Ação – Eventos educativos 
Esta linha de ação teve início em 2005, com a 
realização de eventos de educação ambiental 
nas comunidades do entorno do Parque (figura 
3.75). Os eventos “Educação Ambiental em 
Festa” são planejados e organizados em 
conjunto com parceiros de cada local, e tem 
como objetivo promover o debate sobre os 
problemas ambientais dessas comunidades, 
sensibilizando seus moradores para a 
qualidade ambiental da região. Todos os 
eventos são produzidos através de parcerias 
com associações locais. Até o início de 2008, 
os eventos contarão com o apoio da equipe da 
ONG Conhecer para Conservar, que 
desenvolve em parceria com o PARNASO o 
projeto “Centro de Referência em 
Biodiversidade da Serra dos Órgãos” - financiado pelo programa PDA Mata Atlântica / MMA.  

O carro multimídia do PARNASO é utilizado para a projeção de filmes, apresentações 
culturais, brincadeiras infanto-juvenis e debates filmados com os moradores da comunidade 
em parceria com a equipe do projeto Imagens Naturais, atividade de extensão da 
Universidade Federal Fluminense.  

b. Projeto Cenário Verde 
O Projeto Cenário Verde reúne as ações voltadas para a educação ambiental formal e para 
os visitantes, que envolvem visitas escolares, produção de material didático e informativo 
e capacitação de professores. O projeto visa orientar e sensibilizar os visitantes do 
PARNASO e apoiar o sistema formal de ensino para a inserção da temática ambiental nos 
currículos, conforme as diretrizes da antiga Coordenação geral de educação Ambiental do 
IBAMA para a operacionalização do Programa Nacional de Educação Ambiental - PRONEA. 
Entre as suas linhas de trabalho, temos: 

1ª Linha de Ação – Produção de material educativo  
Esta linha foi originalmente desenvolvida pela equipe do PARNASO em parceria com o 
Centro de Criação de Imagem Popular – CECIP, em 1997. O projeto tem como objetivos 
principais resgatar, por meio das imagens e da linguagem de animação do vídeo, algumas 
vivências possíveis em trilhas do Parque Nacional; oferecer ao professor apoio 
metodológico que possa orientá-lo no seu trabalho; e propor soluções para questões 
impostas na relação homem-natureza, por meio de jogos e brincadeiras.  

O material produzido resultou de uma oficina participativa realizada em 2001 com a 
presença de representantes de segmentos da sociedade de Teresópolis e Guapimirim. A 
partir desse trabalho, foram produzidos dois vídeos, com as respectivas cartilhas e manuais 
de apoio: “Aventura na Mata”, para alunos de 1 à 4 séries (dois vídeos, publicação em estilo 
de almanaque para os alunos, encartados com o mapa da trilha; publicação orientadora do 
trabalho pedagógico do professor e jogo educativo) e “Os Rios Nascem no Céu”, para 
estudantes de 5 à 8 séries. Iniciado em 2001, o Projeto Cenário Verde atendeu, até 2005, 
cerca de 48.000 estudantes.  

2ª Linha de Ação – Capacitação de professores das escolas do entorno 

Figura 3.75: Evento educativo 
“Natureza em Festa” em Santo 
Aleixo, em 2006. 
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O envolvimento dos professores das escolas do entorno do PARNASO é uma estratégia 
para reduzir a pressão destas comunidades sobre o Parque e conquistar aliados para a 
conservação do patrimônio natural da Unidade.  

Neste sentido, a 2ª Linha de Ação do Projeto Cenário Verde inclui cursos de capacitação 
para as escolas localizadas no entorno do PARNASO. Entre 2006 e 2008 estão 
assegurados recursos para a realização de 4 cursos através do projeto “Centro de 
referência em Biodiversidade da Serra dos Órgãos: uma aliança entre educação, turismo e 
conservação”, já citado. Serão 30 escolas contempladas, com vagas gratuitas nos cursos 
para seus diretores, orientadores pedagógicos e professores nos anos de 2006 e 2007. 

3ª Linha de Ação – Trilhas interpretativas e folhetos informativos 

Esta linha é voltada para a sensibilização dos 
visitantes que procuram o PARNASO como 
alternativa de lazer, ecoturismo e contato com a 
natureza. As trilhas das Sedes Teresópolis e 
Guapimirim têm placas com informações gerais 
sobre extensão e nível de dificuldade e cada 
placa trabalha um tema ambiental relacionado às 
características locais de forma suave e em 
linguagem acessível: relação cidade-floresta, 
matas ciliares, sucessão ecológica, entre outros 
temas (figura 3.76).  

Para a Travessia Petrópolis-Teresópolis foi 
preparado um folheto com orientações sobre 
conduta consciente em ambientes naturais e 
informações sobre áreas de camping e fontes de 
água, além de conceitos ecológicos.  O material foi desenvolvido por consultores e pela 
equipe do Parque e financiado através da conversão de multas ambientais. 

O PARNASO conta ainda com o folheto do Guia Phillips, produzido pela editora Horizonte 
geográfico, que traz informações gerais para o visitante.  

• Relações públicas, divulgação e eventos 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos promove durante o ano diversos eventos culturais 
e educativos voltados para a comunidade dos municípios e para a sociedade em geral, com 
o propósito de disseminar e integrar o público à questão ambiental. 

Os eventos são promovidos normalmente em datas ou acontecimentos marcantes 
relacionados ao Parque Nacional: em maio o Parque promove a Abertura de Temporada de 
Montanhismo, para divulgar os atrativos de inverno e estreitar relações com a comunidade 
montanhista. No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, são realizadas ações 
educativas ou eventos culturais para chamar a atenção da comunidade local para a questão 
ambiental. Todos os anos, na semana de aniversário do PARNASO (30/11), é realizado um 
evento cultural com apresentações musicais e atividades educativas. Estes eventos são 
promovidos em parceria com empresas, associações e o poder público local.  

O Parque conta com assessoria de comunicação e um setor de programação visual, que 
desenvolve produtos específicos para cada ação ou evento. Ainda nos anos 1990 foi 
desenvolvida a identidade visual do parque. Logotipo, selos e placas são utilizados nas 
ações de divulgação.  

As ações executadas pela equipe do Parque são divulgadas através do seu site 
(www.ibama.gov.br/parnaso), do site do IBAMA e, desde abril de 2006, por meio do boletim 
eletrônico mensal PARNASO Notícias, enviado para mais de mil interessados cadastrados. 
O Parque Nacional tem ainda coluna fixa nos jornais institucionais das concessionárias Rio-
Teresópolis (CRT) e Fontes da Serra. A equipe do Parque procura divulgação também 

Figura 3.76: Placa informativa da 
Trilha da Primavera. 
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através da imprensa, tendo freqüente exposição na mídia impressa e televisiva local e 
regional. 

O auditório “O Guarani” do PARNASO recebe, ainda, muitos eventos de caráter científico ou 
ambiental, como seminários para identificação de áreas prioritárias para conservação, 
promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente; reuniões de comitês de Bacia, como o Comitê 
da Bacia do Rio Piabanha e do Rio Paraíba do Sul. Em novembro de 2006, o Parque sediou 
o I Encontro de Parques de Montanha, que reuniu 12 parques nacionais e estaduais que 
protegem este tipo de ambiente. 

• Gestão da Visitação 
O PARNASO possui três áreas principais de visitação pública, representadas pelas Sedes 
Teresópolis, Guapimirim, e Petrópolis (Bonfim), sendo que os atrativos estão descritos no 
item 3.4. O gerenciamento da visitação envolve o planejamento e manutenção da infra-
estrutura, o monitoramento e controle da visitação e outras atividades complementares 
detalhadas a seguir: 

a. Infra-estrutura e equipamentos facilitadores de visitação  
A Sede Teresópolis conta com um Centro de Visitantes improvisado, localizado a 400 
metros da Portaria, próximo à área administrativa da Unidade de Conservação. A 
localização do centro é inadequada, uma vez que fica mais próxima da saída do parque do 
que da entrada. O novo Centro de Visitantes encontra-se em construção. O centro dispõe de 
exposição permanente de fotos e documentação, maquete para melhor visualização dos 
principais picos e rios da Serra dos Órgãos. O espaço recebe também exposições 
temporárias e conta com loja de lembranças (camisetas, bonés, adesivos) e sala destinada 
às ações de educação ambiental, com equipamento para projeção de vídeos institucionais e 
educativos. A sede conta ainda com um camping e sanitários em diversos locais. 

Como equipamentos facilitadores de visitação, a Sede Teresópolis conta com os bosques 
Santa Helena e da Colina, as áreas de piquenique, a piscina e a praça da barragem, 
mirantes, sinalização e as trilhas. Pesquisa realizada na Sede Teresópolis identificou a 
necessidade de melhorar o apoio à visitação visando aumentar a permanência do visitante 
nas áreas de lazer. Próximo ao cume da Pedra do Sino está localizado o Abrigo 4 (figura 
3.77), chalé com capacidade para 30 pessoas. O abrigo facilita também o controle da 
visitação e do acampamento na pedra do Sino. 

Está sendo implantada a trilha Cartão Postal, 
que leva a um mirante com vista para o Dedo 
de Deus. Há ainda uma cachoeira no rio 
Paquequer (Cachoeira Ceci e Peri), com 
potencial para visitação, porém a trilha de 
acesso junto à calha do rio é precária, sendo 
necessária a instalação de corrimãos e 
escadas. O poço Dois Irmãos, também no Rio 
Paquequer, é um atrativo que já tem uso, 
porém não conta com divulgação e sinalização 
de acesso. A trilha suspensa, uma das mais 
visitadas, tem potencial para aumento do 
percurso por algumas centenas de metros, 
aproveitando a estrutura do aqueduto, que está 
intacta.  

O Centro de Visitantes Von Martius, na Sede 
Guapimirim, está instalado em casarão do século XIX, que mantém suas características 
originais. O casarão pertenceu à antiga Fazenda Barreira do Soberbo, sendo seu 
proprietário durante o Império o médico Henrique José Dias, que se dedicou ao plantio das 
quineiras (Cinchona calissaia), árvore de onde se extrai o quinino, usado no combate à 
malária. O histórico casarão abriga exposição permanente com fotos e informações sobre o 

Figura 3.77: Abrigo 4 (Pedra do Sino). 
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Parque, uma maquete de toda  a área do PARNASO, além de coleção de exemplares das 
obras do botânico Von Martius, material especializado sobre meio ambiente, videoteca e um 
auditório com capacidade para 40 pessoas para realização de cursos, palestras e 
seminários, equipado com TV e vídeo.  Sede 

Guapimirim contam com duas áreas de camping com capacidade total para 60 barracas. 

O casarão e a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo, localizada também na 
Sede Guapimirim necessitam de reforma e restauração urgente. Grande parte destas 
construções é feita de madeira, que se encontra com problemas de umidade e cupins. As 
observações sobre sinalização e estruturas de apoio às atividades de descanso e lazer  
feitas para a sede Teresópolis se aplicam também a Sede Guapimirim.  

b. Controle da visitação 
A visitação no PARNASO ocorre desde sua criação em 1939, porém grande parte dos 
registros foi perdida. Os registros estão sistematizados a partir de 1992. A visitação na Sede 
Teresópolis sempre teve uma grande importância para a sociedade teresopolitana, devido 
principalmente à existência da piscina natural, e de outros atrativos que já não existem mais, 
que caracterizavam o Parque como principal área de lazer público da cidade.  

Os valores de taxas atualmente cobrados no Parque Nacional da Serra dos Órgãos foram 
estabelecidos em 2000, através da Portaria do MMA nº 062/00, de 20/03/00, que 
estabeleceu nova Tabela de Preços para as unidades de conservação federais. Esta 
portaria define também que menores de 7 (sete) e maiores de 70 (setenta anos) são isentos 
e outros valores a serem cobrados, como taxas de alojamento, camping e estacionamento. 
   

A taxa de visitação é cobrada dos visitantes que freqüentam apenas as áreas de uso 
intensivo, onde podem ser encontradas trilhas curtas, poços e cachoeiras, mirantes, a 
piscina natural em Teresópolis, etc. A área de uso intensivo, para este fim é entendida 
como: na Sede Teresópolis - área compreendida entre a portaria e a praça da Barragem; 
toda a área da Sede Guapimirim; na Sede Petrópolis - da portaria até o morro do Açu (sem 
pernoite). A taxa de camping (R$ 6,00) é cobrada, por pernoite, dos visitantes que utilizam 
as áreas de camping Gato Maracajá, em Teresópolis, e Jacu e Araçari, em Guapimirim. A 
taxa de trilhas (R$ 12,00) é cobrada, por pernoite, dos visitantes que percorrem as trilhas de 
montanha do PARNASO; na sede Teresópolis, a partir do portão da trilha do Sino; na Sede 
Petrópolis, para pernoite no Morro do Açu e travessia. 

Desde 2003, portaria assinada pelo presidente do IBAMA estabeleceu o desconto de 50% 
nas taxas praticadas no Parque para os 
moradores dos municípios abrangidos pelo 
Parque (Petrópolis, Teresópolis, Magé e 
Guapimirim) que apresentarem comprovante de 
residência14. 

O Parque só passou a controlar o acesso em 
Petrópolis em 1999, a partir da construção de 
uma portaria no Bonfim (figura 3.78). Inicialmente 
vigiada por guardas municipais de Petrópolis, 
hoje a portaria tem dois postos de vigilância e um 
recepcionista que orienta os visitantes e é 
responsável pela manutenção de trilhas. A 
cobrança de ingressos na Portaria Bonfim foi 
iniciada em janeiro de 2005. A cobrança de 
entrada em Petrópolis melhorou o controle da visitação, sendo possível saber o número 
exato de visitantes que o Parque recebe por dia, além de permitir a fiscalização de pessoas 
que entram por acessos não autorizados. 

                                                 
14 A Portaria atualmente em vigor é a IBAMA nº 69/2006, de 19.09.2006 com vigência até 31.12.2008. 
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Em 2006 foi aprovado recurso de compensação ambiental para construção de um pequeno 
Centro de Visitantes no Bonfim, mas a área ocupada pelo Parque não é suficiente para 
instalação de outros facilitadores para visitação, estacionamento ou outras estruturas. 
Havendo regularização fundiária no Bonfim, novos potenciais para atividades de visitação 
poderão ser estudados de acordo com as características da área. 

Há registros do número de visitantes pagantes apenas a partir de 1992 (Figura 3.79). A 
partir de 2005, todos os visitantes isentos passaram a ser registrados nas portarias, nas 
categorias: menores de 7 anos, maiores de 70 anos, outros (inclui voluntários do 
PARNASO, guias e condutores em atividade etc), escolas inseridas no programa de 
educação ambiental, pesquisadores e grupos (escoteiros, militares em treinamento etc).  

Antes deste período, existem apenas dados pontuais, como os citados na Revista do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos: em 1944, foram 8.749 visitantes; em 1945, 13.938; 
em 1946, 23.805; em 1947, 23.099, em 1948, 37.737; e em 1949, 84.384 visitantes só no 
primeiro semestre (Serviço Florestal, 1949). O Plano de Manejo de 1980 apresenta mais 
alguns dados: “No ano de 1978, o mês de janeiro foi o que apresentou maior visitação: 
19.379 pessoas, correspondente a cerca de 20% do total anual, que foi de 97.633 visitantes. 
Houve época em que a visitação do Parque era muito maior. Em fevereiro de 1959, por 
exemplo, o jornal notificava um “Record”: neste mês, cerca de 40.000 pessoas visitaram o 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Por motivos diversos, essa visitação diminuiu nos 
últimos anos.” 
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Figura 3.79: Total de visitantes pagantes (período 1992-2006). 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2007. 

 

O recorde de visitação desde 1992 foi registrado em 2006 (97.333 visitantes) e representa 
um aumento de quase 30% em relação a 2005, que era o recorde anterior. A freqüência de 
visitantes varia bastante entre os diferentes anos e durante os meses do ano, sendo 
fortemente influenciada pelas condições climáticas e com maior freqüência nos meses de 
janeiro e fevereiro. O mês de janeiro de 2006, o de maior visitação registrada (24.240 
visitantes) teve clima excepcionalmente seco e quente em Teresópolis, atraindo muitos 
visitantes para a piscina natural e cachoeiras do Parque. Os registros da visitação mostram 
que 2006 bateu recordes de visitação nos meses de janeiro, abril, junho e julho (tabela 
3.23).  



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

 

 
Tabela 3.23: Anos com maior visitação registrada no PARNASO no período de 1992 a 
2006 (visitantes pagantes). 

Mês Visitantes 
pagantes 

Ano do recorde 

Janeiro 21.690 2006 
Fevereiro 16.235 1996 
Março 12.797 2003 
Abril 7.350 2006 
Maio 4.197 2005 
Junho 4.148 2006 
Julho 8.454 2006 
Agosto 4.682 2005 
Setembro 3.276 1995 
Outubro 7.781 2002 
Novembro 3.812 1994 
Dezembro 4.724 1997 

Fonte: Setor de Uso Público, 2007. 

 

A visitação no Parque está fortemente concentrada na Sede Teresópolis, que representou 
67% dos visitantes em 2006 (Figura 3.80).  A visitação na Sede Guapimirim é maior que na 
Sede Bonfim nos meses quentes, em que a principal atividade dos visitantes do Parque são 
banhos de cachoeira (e piscina natural). Nos meses de seca, da chamada “temporada de 
montanhismo”, diminui a visitação na Sede Guapimirim e aumenta a visitação na Sede 
Bonfim, que tem como principal atração a trilha até o Açu, início da travessia Petrópolis-
Teresópolis. A distribuição dos visitantes pagantes por atividade (tarifa básica ou de 
montanha) evidencia esta sazonalidade na visitação (Figura 3.81). 
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Figura 3.80: Distribuição da visitação entre as sedes do PARNASO (ano de 2006). 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2006.  
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A partir de 2005, os visitantes isentos passaram a ser registrados de forma sistemática. Em 
2005, o PARNASO recebeu um total de 75.122 visitantes, sendo 56.553 pagantes e 18.669 
isentos. Em 2006, foram 97.333 visitantes, sendo 79.584 pagantes e 17.749 isentos. Os 
visitantes isentos são representados principalmente por estudantes em visitas escolares do 
Programa de Educação Ambiental, crianças e idosos (Figura 3.82)  
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Figura 3.81: Distribuição dos visitantes por atividade (ano de 2006). 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2006. 
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Figura 3.82: Distribuição de classes de visitantes isentos no PARNASO (ano de 2006). 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2007. 

 

Os dados de visitação são registrados diariamente pela empresa concessionária e 
repassados mensalmente ao Setor de Uso Público, que organiza as informações em banco 
de dados. Em agosto de 2005 foi criado um sistema de boletos, desenvolvidos pelo Setor de 
Comunicação Visual, para melhorar o controle da visitação. Foram produzidos três tipos de 
talão, correspondentes aos três valores cobrados pelo PARNASO: verde para visitação 
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comum (R$ 3,00), azul para camping (R$ 6,00) e marrom para trilhas de montanha (R$ 
12,00). Os talões são entregues ao visitante pela empresa de cobrança ou pela vigilância. A 
implantação do sistema de talões facilitou o controle da visitação. Além disso, o verso dos 
talões apresenta informações importantes ao visitante. 

A segurança do visitante nas trilhas de montanha é monitorada por meio de aplicação de 
termo de responsabilidade. Ao entrar no Parque, cada grupo deve preencher um termo de 
responsabilidade, no qual indica o percurso que pretende fazer, a data prevista de retorno, o 
responsável pelo grupo e telefones para contato. Os funcionários da empresa de vigilância 
fazem o controle dos termos nas portarias de Teresópolis e Petrópolis, conferindo no fim do 
dia se todos os grupos com retorno previsto deixaram o Parque. Quando um grupo faz a 
travessia, entrando por uma portaria e saindo por outra, o termo de responsabilidade é 
enviado por fax de uma portaria a outra. Quando um grupo não sai na data prevista, iniciam-
se os procedimentos de localização e eventual resgate, já descritos. 

O controle da visitação no Parque é dificultado pela existência de uma série de acessos 
irregulares. A estrada BR-116 é responsável por grande parte deste problema, pois corta o 
parque em 10 km, justamente numa área que dá acesso a diversos atrativos, como o Dedo 
de Deus e o Escalavrado, entre outros. Outro fator que dificulta o controle da visitação é a 
inexistência de guarda-parques ou servidores que tenham por função realizar este controle. 
A equipe de fiscalização da UC encontra-se reduzida, não sendo capaz de realizar este 
controle, especialmente devido ao grande número de atrativos e sua dispersão espacial, 
bem como a dificuldade de acesso de muitos deles. Um fator agravante é o horário de 
trabalho dos servidores do Parque, de segunda a sexta, que não é compatível com a 
visitação, que se concentra nos finais de semana e feriados. 

O controle da visitação é feito principalmente pelos funcionários terceirizados de vigilância e 
cobrança de ingressos. Uma forma de controle de acesso irregular é a verificação de 
comprovante de pagamento (talão) dos visitantes, feita por amostragem. Os termos de 
responsabilidade representam outra forma de controle da visitação.  
c. Perfil do visitante 
Em julho de 1993, foi feita uma pesquisa do perfil do visitante, apenas na Sede Teresópolis, 
com 371 visitantes. Esta pesquisa foi bastante pontual, tanto temporal quanto 
espacialmente, mas mostrou resultados interessantes. Dos entrevistados, 54% visitavam o 
Parque pela primeira vez. A principal forma de divulgação do Parque se dava por meio de 
amigos e familiares (60%). Chama atenção o fato de que nenhum dos visitantes 
entrevistados afirmou ter ficado sabendo do Parque através de agência de turismo, e 
apenas 4% souberam através do hotel ou guias e livros de turismo. Apesar da proximidade 
da Sede Teresópolis do centro da cidade, a grande maioria dos visitantes vinha em seu 
próprio carro (85%). Os turistas faziam a visita principalmente na companhia da família 
(59%) e amigos (32%), sendo minoria os que vinham em excursões (8%) ou sozinhos (1%). 
A idade dos visitantes era bem variada, com concentração entre 19 e 45 anos. A maior parte 
dos visitantes (83%) passava apenas parte do dia na unidade de conservação. A maioria 
(68%) dos visitantes do PARNASO afirmou conhecer outros parques nacionais. O principal 
público-alvo do Parque são moradores do estado do Rio de Janeiro, que representam 80% 
da visitação, com destaque para moradores da cidade do Rio de Janeiro (52%). A visitação 
de moradores dos municípios do entorno do Parque mostrou-se baixa (9%), bem como a 
presença de estrangeiros (2%).  

Entre fevereiro de 2005 e abril de 2006, foi realizada nova pesquisa do perfil do visitante. 
Foram entrevistados 451 visitantes nas três sedes do Parque, sendo 241 na Sede 
Teresópolis, 144 na Sede Guapimirim e 66 na Sede Petrópolis (Bonfim).  

De maneira geral, o perfil do visitante não mudou muito em relação à pesquisa de 1993 
(figura 3.83). A procedência dos visitantes do Parque continua sendo na sua maioria o 
estado do Rio de Janeiro (93%), especialmente do município do Rio de Janeiro (39%). A 
visitação de moradores locais em cada sede é bastante expressiva, com exceção da Sede 
Guapimirim. Na Sede Petrópolis, os moradores de Petrópolis representam 62% das visitas e 
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em Teresópolis, os moradores locais representam 36%. Em Guapimirim, a visita de 
moradores da cidade é bem menor, representando apenas 6%. Os moradores de Magé 
aparentemente não têm o hábito de visitar o Parque, apesar de o município também fazer 
parte do Parque: apenas 1% dos visitantes do PARNASO vieram de Magé. O aumento 
registrado na proporção de visitantes dos municípios do entorno (9% em 1993 e 37% em 
2006) pode ser reflexo da portaria que estabeleceu desconto de 50% para moradores do 
entorno a partir de 2004. Foram entrevistados apenas cinco estrangeiros, que vinham da 
Alemanha, Espanha, França e Holanda.  
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Figura 3.83: Origem dos visitantes nas sedes do PARNASO (ano de 2006) 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2007. 

 

A distribuição dos visitantes por sexo foi equilibrada: 53% homens e 47% mulheres. Quanto 
à faixa etária do visitante, a maior concentração foi nas faixas de 25 a 34 anos (28%) e de 
35 a 45 anos (28%). A escolaridade mais comum entre os visitantes do Parque foi de curso 
superior (48%), o que pode estar relacionado à faixa etária. A distribuição de sexo, faixa 
etária e escolaridade foi bastante similar nas três sedes. Já quanto à renda individual, houve 
diferença entre as três sedes (figura 3.79). Em Teresópolis, a faixa de renda mais comum foi 
entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 (31%). Já em Guapimirim, a faixa de renda mais 
assinalada foi entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 (29%). Na Sede Bonfim, a renda dos 
visitantes é menor. Duas faixas de renda tiveram a mesma porcentagem (21%): até R$ 
200,00 e de R$ 500,00 a R$ 1.000,00.  

Quanto às características da visita ao Parque, os resultados mostram que poucas pessoas 
passeiam sozinhas (com um número um pouco maior de solitários no Bonfim, 17%). A maior 
parte dos entrevistados visita o Parque com a família em primeiro lugar e com amigos em 
segundo lugar, em Teresópolis e Guapimirim. Na sede Bonfim, a ordem é inversa: em 
primeiro lugar visitas com amigos, em segundo lugar com a família. A Sede Bonfim 
apresenta menos atrativos de fácil acesso, ideal para famílias, o que pode explicar este 
resultado.  

Dos visitantes entrevistados, cerca de um terço estava vindo ao Parque pela primeira vez 
(32%), especialmente na Sede Guapimirim (40%). As sedes Teresópolis e Bonfim 
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apresentam mais visitantes freqüentes (35% e 29%, respectivamente), o que está 
relacionado à grande proporção de moradores destas cidades que freqüentam o Parque. 

A maior parte dos visitantes conhece outros parques nacionais (58%). Os parques mais 
citados, PARNA Tijuca e PARNA Itatiaia, também se localizam no estado do Rio de Janeiro. 
A principal forma de divulgação do Parque mostrada na pesquisa é a propaganda boca a 
boca de amigos e parentes (64%). Os meios de comunicação não são, hoje, uma forma 
eficaz de divulgação do PARNASO. Jornais, revistas, televisão, internet, placas e pôsteres, 
somados, foram responsáveis por somente 13% da divulgação do Parque. A indicação em 
hotéis e agências de turismo também é rara, apenas 2%.  
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Figura 3.84: Distribuição de renda dos visitantes do PARNASO (ano de 2006) 
Fonte: Setor de Uso Público do PARNASO, 2007. 

 

O principal motivo que leva as pessoas a visitarem o Parque é o lazer (60%). Interesses 
contemplativos, como conhecer a natureza e apreciar a paisagem, mais relacionados com 
os objetivos de uma unidade de conservação, aparecem em número menor (16% e 11% 
respectivamente). A prática de esportes não é o motivo principal das visitas de muitas 
pessoas (3%). 

As atividades preferidas dos visitantes no Parque são tomar banho de rio e cachoeira, com 
destaque para as Sedes Guapimirim e Bonfim, que de fato apresentam mais opções de 
banho em rios, e percorrer trilhas, com destaque para Bonfim. Em Teresópolis, tomar banho 
na piscina é a atividade apreciada pelo maior número de entrevistados (46%). A observação 
de fauna e flora também aparece como atividade valorizada pelos visitantes, em especial na 
Sede Guapimirim. Na Sede Bonfim, principal entrada da travessia Petrópolis-Teresópolis, a 
travessia também se destaca como opção de lazer, com 29%. A escalada, por ser uma 
atividade que exige técnica, é praticada por uma percentagem pequena dos entrevistados 
(9%). Outras atividades listadas foram fazer piquenique, apreciada por 20% dos visitantes, 
acampar (14%) e visitar o centro de visitantes (9%). Os centros de visitantes são apreciados 
por uma parte pequena dos visitantes, o que pode ser explicado pela falta de novidades e 
interatividade das exposições e vídeos nos centros. 

Na Sede Teresópolis, o atrativo mais conhecido é a piscina natural, que fica logo na entrada 
da sede, seguido pela Estrada da Barragem, acessível a automóveis. Entre as trilhas da 
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Sede Teresópolis, a mais conhecida é a trilha Suspensa, a mais acessível, conhecida por 
38% dos entrevistados em Teresópolis, seguida pelas trilhas Mozart Catão e Primavera 
(27% cada uma) e a trilha para a Pedra do Sino (19%), que é considerada de nível difícil 
devido à sua grande extensão. Apenas 32% dos visitantes da Sede Teresópolis conhecem o 
Centro de Visitantes. Os visitantes entrevistados em Teresópolis não conhecem as outras 
sedes do Parque: 18% já estiveram na Sede Guapimirim, distante apenas 10 km, e 7% na 
Sede Bonfim. 

Na Sede Guapimirim, o atrativo mais conhecido é o Centro de Visitantes: 56% dos 
entrevistados passaram por lá. O poço da Ponte Velha, o mais acessível dos poços, é o 
segundo atrativo mais conhecido (55%), seguido pelo Poço Verde (51%), considerado o 
mais bonito, e pelo Poço da Preguiça (40%). As trilhas que não levam a poços para banho 
são pouco conhecidas (23%), assim como as áreas de camping (20%). Apesar de seu 
interesse histórico e arquitetônico, a Capela de N.Sra. da Conceição do Soberbo é 
conhecida por apenas 33% dos entrevistados em Guapimirim. O acesso à capela, feito por 
trilha em pedras escorregadias, pode explicar isto. Os visitantes da Sede Guapimirim 
conhecem mais as outras sedes: 40% já estiveram na Sede Teresópolis e 13% na Sede 
Bonfim.  

Na Sede Bonfim, os atrativos mais visitados são a cachoeira Véu de Noiva (77%) e o Poço 
Paraíso (76%). A Pedra do Açu é conhecida por 42% dos visitantes da Sede Bonfim. A 
travessia Petrópolis-Teresópolis, um dos principais atrativos do PARNASO, é conhecida por 
26% dos entrevistados em Petrópolis, 3% em Teresópolis e 5% em Guapimirim. Os 
visitantes da Sede Bonfim também visitam as outras sedes do Parque: 45% já estiveram na 
Sede Teresópolis e 12%, na Sede Guapimirim. 

A conservação da natureza é o aspecto que os visitantes consideram mais importantes no 
Parque (88%), acima de aspectos relacionados ao conforto da visita, como limpeza (58%), 
segurança (42%), infra-estrutura (30%), sinalização (24,76%) e trilhas estruturadas (21%).  
A capacitação adequada da equipe do parque foi lembrada por 23% dos entrevistados. 

A duração média da visita no PARNASO é muito pequena. A grande maioria dos visitantes 
permanece apenas parte do dia no parque (81% em Teresópolis, 90% em Guapimirim e 
71% em Petrópolis). Os visitantes da Sede Petrópolis são os que permanecem mais tempo 
no parque, com muitos visitantes  permanecendo dois dias (17%) ou três dias (3%), 
principalmente para prática de montanhismo e para fazer a travessia. Nas Sedes 
Teresópolis e Guapimirim, estes índices são 8% e 3%, e 3% e 4%, respectivamente. 

As demandas e sugestões dos visitantes envolvem principalmente sugestões de serviços de 
apoio ao visitante, como restaurante ou lanchonete, pousada, passeios guiados e transporte 
interno; reclamações referentes à limpeza e conservação de trilhas e banheiros; melhorias 
na sinalização de trilhas e do acesso ao Parque na Sede Bonfim; estrutura de apoio e 
fiscalização no Açu; entre outros. 

A maior parte dos visitantes (53%) não está disposta a pagar mais para ter acesso a um 
parque melhor estruturado, mas 42% dos entrevistados estariam dispostos a pagar mais. 
 Pode-se concluir sobre a visitação do PARNASO hoje: 

 está concentrada em moradores do estado do Rio de Janeiro, principalmente da 
capital, havendo poucos estrangeiros;  

 entre os municípios abrangidos pelo parque, os moradores de Petrópolis e 
Teresópolis são os que costumam freqüentar mais o PARNASO;  

 A maior parte dos visitantes tem entre 25 e 45 anos e visita o Parque com a família 
ou amigos; 

 A divulgação do PARNASO na mídia é pequena e não muito efetiva; 
 O turismo comercial não é grande no Parque e este não é bem divulgado nos meios 

de hospedagem local; 
 O principal interesse dos visitantes no PARNASO é o lazer, em especial através de 

banhos de cachoeira e na piscina, havendo menos valorização de atividades 
contemplativas; 
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 Os atrativos mais conhecidos são aqueles de fácil acesso e relacionados a banho; 
 Os visitantes de uma sede do Parque em geral não conhecem as outras sedes;  
 O centro de visitantes de Teresópolis é pouco visitado e o da Sede Guapimirim é 

visitado por metade dos visitantes daquela sede; e 
 Os visitantes do PARNASO entendem a conservação da natureza como principal 

função do Parque e conhecem outros parques nacionais. 

d. Inserção das comunidades locais nas atividades de visitação 
As comunidades locais se inserem nas atividades de visitação de duas formas: no papel de 
visitantes e no papel de prestadores de serviço, seja através de condução de visitantes, seja 
em atividades associadas ao turismo, como hospedagem e alimentação no entorno no 
Parque. 

Uma pesquisa realizada em 1993 mostrou que apenas 9% dos visitantes da Sede 
Teresópolis eram provenientes dos municípios do entorno. A partir de 2003, com a edição 
de portaria concedendo desconto de 50% para os moradores destes municípios, esta 
situação mudou, e observa-se hoje uma visitação bem maior dos moradores do entorno. Em 
2005, a zona de uso intensivo da Sede Teresópolis registrou média de 48% de moradores 
locais. Para Guapimirim, esta cifra foi de 22% e, para Petrópolis, 59%.  

A contratação de serviços de condução e guiagem não é obrigatória no PARNASO, mas em 
função das dificuldades técnicas e de orientação de algumas trilhas de montanha, pessoas 
das comunidades do entorno oferecem estes serviços aos visitantes. 

A partir de 2005, o PARNASO passou a cadastrar guias e condutores autônomos, bem 
como empresas de turismo, que oferecem tais serviços no interior do PARNASO para 
levantar informações sobre quem atua nestas atividades. O cadastramento é feito através 
de fichas onde se registram dados pessoais (ou da empresa), e informações básicas sobre 
a experiência profissional. Cada uma das três portarias do PARNASO faz o controle dos 
condutores por meio de fichas de cada condutor (ou empresa), que são preenchidas com 
informações sobre o número de turistas no grupo, roteiro a ser percorrido e duração a cada 
visita.  

Há hoje 7 empresas de turismo cadastradas e 65 condutores autônomos cadastrados, 
sendo a maior parte formada por moradores de Petrópolis, seguido de moradores de 
Teresópolis. Magé e Guapimirim têm poucos condutores cadastrados no Parque. Este fato 
pode ser explicado pelo fato de que o principal produto oferecido pelos condutores é a 
travessia Petrópolis-Teresópolis, com acesso distante dos dois municípios citados.  

Todas as trilhas da zona de uso intensivo do PARNASO são autoguiadas. As trilhas de 
montanha, apesar de não serem sinalizadas, podem ser realizadas sem o acompanhamento 
de guias ou condutores, mediante assinatura de termo de responsabilidade. No entanto, o 
Parque recomenda a contratação de guia ou condutor para percorrer a trilha da travessia 
Petrópolis-Teresópolis, devido à dificuldade da trilha. Ela é sinalizada, nos campos de 
altitude, com marcos de pedras empilhadas, tradicionalmente usados para marcação rústica 
de trilhas. No entanto, tem-se observado a destruição destes totens e até a colocação de 
novos totens ou pichações indicando caminhos errados.  

Em 2006, foi realizado o primeiro curso de capacitação de condutores, em parceria com a 
ONG Conhecer para Conservar e a Associação de Guias e Profissionais de Escalada do Rio 
de Janeiro (AGUIPERJ).  O curso, com 30 vagas, abrangeu temas como informações gerais 
sobre a UC, planejamento de excursões e prevenção de acidentes, entre outros temas, 
seguindo a Norma de competências mínimas para condutor de ecoturismo da ABNT (NBR 
nº 15285).  

e. Impactos da visitação 
Apesar de um dos principais objetivos de um parque nacional ser propiciar oportunidades de 
lazer e recreação junto à natureza, a visitação pública acarreta impactos significativos sobre 
a biodiversidade. A constante utilização das trilhas pelos visitantes compacta o solo e 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

provoca processos erosivos; os visitantes muitas vezes criam ramificações nas trilhas por 
meio de novos atalhos; os dejetos humanos e o lixo ao longos das trilhas podem causar 
impacto visual, contaminar a água e gerar ambientais indesejáveis. A flora é impactada pelo 
pisoteio do banco de sementes e plântulas, introdução involuntária de espécies exóticas e 
efeito de borda causado pelas trilhas. A fauna é afugentada pelo barulho causado pela 
visitação; e algumas vezes têm hábitos alimentares alterados pelo fornecimento de 
alimentos por visitantes ou uso do lixo. Além disso, alguns atos de vandalismo são 
praticados, como inscrições em rochas e árvores e destruição da sinalização. Não existem 
estudos específicos sobre o impacto da visitação na biodiversidade no PARNASO.  

Em 2000, foi estabelecida uma capacidade de suporte para a trilha da travessia de 100 
pessoas para pernoite na Pedra do Sino e 100 pessoas para pernoite no Morro do Açu, por 
dia. Além disso, é permitida ainda a entrada de 100 pessoas para ir e voltar no mesmo dia 
até o Açu e mais 100 até o Sino. Esta capacidade foi estabelecida levando-se em 
consideração o tamanho das áreas disponíveis para acampamento na montanha e 
disponibilidade de água nestas áreas.  

O estabelecimento dos limites de uso da trilha da travessia gera demanda por um sistema 
de reservas para o pernoite na travessia, especialmente em finais de semana e feriados 
durante a alta temporada de montanhismo (maio a setembro). O limite estabelecido é 
freqüentemente atingido nestas ocasiões. A única forma de reserva é por meio de compra 
antecipada de ingresso em uma das bilheterias do Parque, o que privilegia os moradores e 
operadores turísticos locais. Por outro lado, é dificultado o acesso de visitantes que vêm de 
outros municípios, ou mesmo outros estados, e não conseguem ingressos, o que causa 
grande frustração e transtornos para os visitantes e para o Parque. 

Para resolver esta questão, o PARNASO, juntamente com técnicos de informática do 
CNT/IBAMA, vem procurando identificar uma forma eficiente, ágil e segura para a aquisição 
de ingressos para as travessias, já que o sistema de emissão de boletos pela internet 
implementado em 2005 mostrou-se inadequado devido a problemas na segurança 
eletrônica.  

f. Potencial ecoturístico no entorno imediato do Parque 
O potencial turístico do entorno do Parque é grande. Os municípios em que está inserido, 
com destaque para Petrópolis e Teresópolis, têm no turismo uma importante fonte de renda. 
Nestes dois municípios há rede hoteleira e de serviços organizada. Todos os quatro 
municípios abrangidos pelo Parque apresentam outros atrativos turísticos. O PARNASO, 
através da Câmara Técnica de Turismo e Montanhismo do Conselho Consultivo, tem 
discutido alguns projetos turísticos no entorno, como por exemplo: Circuito Ecoturístico do 
Bonfim; transformação da BR-495 (Itaipava-Teresópolis) em estrada-parque; e revitalização 
do mirante do Soberbo. 

O projeto do Circuito Ecoturístico do Bonfim, proposto pela Sociedade Vale do Bonfim, 
pretende qualificar a comunidade local para atuar no ramo do turismo e promover a 
substituição de práticas danosas ao meio ambiente, como agricultura com agrotóxicos, por 
atividades de apoio ao turismo, como hospedagens no modelo cama-e-café. 

A região de Santo Aleixo, em Magé, tem potencial turístico dentro e fora dos limites do 
PARNASO, porém o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade carece 
ainda de mecanismos eficazes para o incremento e controle das atividades turísticas que 
vem acontecendo irregularmente dentro da área da unidade. Está em andamento um 
diagnóstico deste potencial turístico, para a proposição de ações por meio do projeto 
“Centro de Referência em Biodiversidade da Serra dos Órgãos: uma parceria entre 
educação, turismo e conservação”, financiado pelo Programa PDA Mata Atlântica do 
Ministério do Meio Ambiente.  

A Serra dos Órgãos foi selecionada como um dos 15 pólos de Turismo de Aventura pelo 
Programa Aventura Segura, desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com a 
Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (ABETA). O programa inclui 
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atividades fora do parque, como as escaladas no Parque Estadual dos Três Picos e em 
Petrópolis, vôo livre em Petrópolis e mountain bike e cavalgadas em outros locais próximos. 

 

3.8.2 Atividades ou situações conflitantes 
 

No Parque Nacional da Serra dos Órgãos verificam-se atividades conflitantes com os seus 
objetivos de manejo e que comprometem a proteção dos recursos naturais nele contidos. As 
principais ameaças são: 

• Empreendimentos  
Apesar da determinação  do Regulamento de Parques Nacionais (Decreto nº 84.017, de 
21.9.1979), que traz em seu artigo 24: “É vedada a execução de obras que visem a 
construção de teleféricos, ferrovias, rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de 
transmissão ou outras, que não sejam de interesse do Parque Nacional.“, existem três 
empreendimentos conflitantes na área do PARNASO instalados após a sua criação. 

a. Rodovia BR-116 (Rio-Teresópolis) 
O Parque é cortado pela Rodovia BR-116, em trecho 
de 9,8 Km (figura 3.85). A estrada Rio-Teresópolis foi 
construída na década de 1950 com sobreposição 
parcial de traçado com a antiga linha férrea, hoje 
desativada. O passivo ambiental da implantação da 
rodovia inclui áreas de instabilidade geológica sem 
contenção adequada e áreas de descarte de material.  

Além do passivo ambiental, a existência da rodovia 
BR-116 (Rio-Teresópolis) e principalmente o volume 
de tráfego dentro do Parque causam diversos 
impactos na unidade de conservação, entre os quais 
destacam-se: a facilidade no acesso às áreas do 
Parque por  caçadores, palmiteiros e outros invasores 
predatórios; poluição sonora e atmosférica; 
atropelamento de fauna; e barreira à dispersão de 
propágulos. 

Em 1996, a operação da rodovia BR-116 (trecho BR-
040-Além Paraíba) foi concedida à Concessionária 
Rio-Teresópolis (CRT), A concessão aumentou a 
capacidade de resposta a acidentes, mas as ações mitigadoras de danos ambientais estão 
limitadas a medidas pontuais implementadas após autuações da fiscalização por danos 
ambientais. Um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 1999 obrigou a CRT a 
realizar Estudo de Impacto Ambiental e iniciar processo de regularização ambiental, mas até 
2006 o processo não foi concluído e a rodovia continua em situação irregular. A 
administração do Parque e a Diretoria de Licenciamento do IBAMA vêm estudando a 
implementação de ações que possam mitigar os impactos, bem como estabelecer medidas 
para compensação pelos danos ambientais causados, por meio do estabelecimento de 
Termo de Ajustamento de Conduta.  

b. Posto Garrafão 
Às margens da rodovia BR-116, no Km 94, está instalado um posto de abastecimento de 
combustíveis, o Posto Garrafão. O empreendimento está sendo alvo de análise pelo 
Ministério Público para o estabelecimento de soluções mais adequadas. A desinstalação do 
posto é dificultada pela situação fundiária ainda não regularizada. O posto de combustíveis 
não possui licença ambiental.  

Figura 3.85: Rodovia BR-116, 
no trecho do PARNASO, com 
o Dedo de Deus ao fundo. 
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c. Linha de Transmissão Magé-Petrópolis 
A extremidade do Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, na divisa dos municípios de 
Magé e Petrópolis próximo aos Picos Dois 
Irmãos, é cortada em trecho de 
aproximadamente 800 metros por uma linha 
de transmissão da Empresa Ampla Energia 
(figura 3.86), concessionária na região. 

As linhas de transmissão em geral interferem 
negativamente na paisagem e o principal 
impacto representado é a supressão de 
vegetação para instalação e manutenção de 
uma faixa de cerca de 10 metros de largura. 
Esta faixa acaba facilitando o acesso irregular 
e mesmo a ocupação irregular no entorno imediato da UC. As LT geram também um campo 
magnético que pode aumentar a incidência de raios e, conseqüentemente, o risco de 
incêndios. A Linha de Transmissão existente dentro dos limites do PARNASO também não 
possui licença ambiental nem houve qualquer compensação por sua instalação ou 
operação. 

• Ocupação irregular  
Os problemas fundiários existentes no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (item 3.6) 
geraram diversas ocupações que vêm dificultando a gestão da Unidade e comprometem 
seus objetivos de conservação da biodiversidade estabelecidos na legislação. 

As áreas do Garrafão (item 3.6.2) e do Bonfim (item 3.6.5) enfrentam problemas com 
animais domésticos, agricultura com utilização de agrotóxicos e implantação de jardins com 
espécies exóticas, entre outros problemas gerados pela ocupação humana. 

O crescimento urbano dos municípios do entorno imediato de forma desordenada também 
ameaça o Parque. As ocupações tanto de baixa renda (favelas), como de condomínios de 
alto padrão, não vêm respeitando a legislação ambiental. Em Teresópolis, vários bairros 
ocupam o entorno imediato do Parque com possibilidade de ocorrência de invasões em 
áreas da UC. 

• Caça e coleta 
O número insuficiente de funcionários voltados para a fiscalização ambiental, tanto do 
Parque como de outras instituições, vem propiciando oportunidades para o acesso irregular  
na UC por infratores  que praticam caça e coleta de recursos vegetais, em especial do  
palmito. A equipe de fiscalização da UC conta hoje com apenas 3 técnicos ambientais. Nas 
operações de fiscalização, normalmente são encontrados no interior da UC utensílios de 
acampamento, trabucos e armadilhas de caça, o que evidencia a passagem de caçadores 
pela área e, eventualmente, são ouvidos disparos com armas de fogo.  

O acesso à unidade é facilitado pelos meios já citados, como a Rodovia BR-116, linha de 
transmissão de energia e os vales dos rios que nascem no Parque, entre outros. Apesar de 
insuficiente, a equipe de fiscalização do PARNASO, muitas vezes com apoio da vigilância 
armada terceirizada, realiza a prisão de caçadores e palmiteiros com relativa freqüência.  

A caça e a coleta de plantas são os problemas de mais difícil combate na proteção da 
unidade. Os fiscais em atuação no PARNASO não têm condições de percorrer as áreas 
mais inacessíveis da UC, nos vales escarpados e no alto das montanhas. Estes problemas 
são agravados nos vales dos rios Itamarati e Bananal, devido à distância da sede da UC.  

• Espécies exóticas e animais domésticos 
A facilidade no acesso às áreas do Parque e a ocupação intensiva do entorno fazem das 
espécies exóticas uma constante ameaça à biodiversidade do PARNASO. A área próxima 

Figura 3.86: Linha de Transmissão. 
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da rodovia apresenta várias espécies vegetais exóticas, cuja disseminação de sementes 
pode ocorrer pelos veículos que trafegam dentro da unidade de conservação e pelo vento, 
entre outras formas. Nos jardins próximos à sede foram plantados muitos espécimes 
exóticos com objetivo paisagístico, que vem sendo retirados paulatinamente. Ao longo da 
trilha da Travessia Petrópolis-Teresópolis existem vários indivíduos de Pinus eliotis. 
Segundo relatos, estes pinheiros exóticos teriam sido plantados por caçadores ou visitantes 
para auxiliar na orientação nas trilhas da montanha.  

Em relação à fauna, foi registrada a presença no Parque de sagüis Callithrix jacchus e C. 
penicillata originários do nordeste do Brasil, o que constitui ameaça a uma espécie nativa e 
ameaçada do mesmo gênero (C. aurita). Já foi observada a existência de bandos mistos e o 
manejo destas espécies é objeto de pesquisa em andamento. O pardal Passer domesticus, 
pássaro exótico que é uma verdadeira praga na região sudeste do Brasil, é freqüentemente 
observado no PARNASO. 

A proximidade de áreas urbanas facilita também o acesso de animais domésticos à área do 
Parque. Em 2005 dois cães invadiram a sede Teresópolis e mataram um cateto Tayassu 
tajacu. A presença de gatos domésticos também é freqüentemente registrada na Sede 
Teresópolis, tendo sido observada a predação de caxinguelês Sciurus aestuans e pássaros 
nativos. Algumas medidas para reduzir os danos causados por animais domésticos vêm 
sendo tomadas, como instalação de telas em áreas limítrofes com áreas urbanizadas, mas 
estas não têm se mostrado eficientes. 

• Visitação irregular 
A dificuldade em realizar o controle nas diversas áreas de acesso da unidade (Santo Aleixo, 
rodovia e vales de rios, entre outros) permite que pessoas  não autorizadas  acessem as 
trilhas e vias de escalada do parque.  

Todo o Complexo do Dedo de Deus pode ser acessado diretamente pela Rodovia BR-116 e, 
apesar das normas sobre termo de responsabilidade e a necessidade de comunicar ao 
Parque sobre a presença de montanhistas, muitos não observam estas regras, ocasionando 
às vezes dificuldades em eventuais ações de resgates. 

O acesso irregular à Trilha da Travessia à partir da localidade do Caxambu, em Petrópolis, 
dificulta o controle da capacidade de suporte, além de prejudicar a arrecadação de taxas de 
visitação. 

 

 
3.9 Aspectos Institucionais da UC 
 
3.9.1 Pessoal 
No início de 2007, o PARNASO conta com 18 servidores ativos em exercício, sendo 10 
analistas ambientais, 1 analista administrativo, 3 técnicos ambientais e 3 técnicos 
administrativos (tabela 3.24).  

Apesar de bem estruturada, a UC vem sofrendo com a diminuição no quadro de servidores 
em função de remoções, aposentadorias e falecimentos. Entre os servidores ativos, 4 já 
atendem às condições para aposentadoria e outros 12 já têm mais de 20 anos de serviço. 
Em 2003 a Unidade contava com 26 servidores e hoje conta com 17, sendo que uma 
analista ambiental solicitou remoção para outra unidade, o que representa uma redução de 
quase 40% no quadro funcional. O quadro da fiscalização é especialmente preocupante, 
uma vez que houve drástica redução da equipe sem nenhuma reposição nos últimos vinte 
anos, passando de 12 fiscais para apenas 3 na equipe atual. 

O PARNASO conta também com mão-de-obra terceirizada para os serviços de vigilância, 
limpeza e conservação, apoio administrativo e arrecadação de ingressos, totalizando 61 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
 

 

funcionários terceirizados (tabela 3.25). Além disso, conta com a brigada do PREVFOGO 
contratada de forma temporária por período de seis meses durante a estação seca, 
dispondo anualmente de 28 brigadistas. 
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Tabela 3.24: Servidores em exercício no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
Nome Cargo/função Formação/especialização Nasci-

mento 
Tempo 
Serviço 

Ernesto Bastos Viveiros de Castro Chefe  

(Analista Ambiental) 

Biólogo com Mestrado em Ecologia  1977       4 anos 

Euclides Martins da Silva Júnior Chefe Substituto  

(Técnico Administrativo)  

Técnico em Agropecuária, com nível superior incompleto 
(cursando Direito). 

1959       25 anos 

Ana Ribeiro Selva Analista Ambiental Licenciatura em Ciências 1948 31 anos 

Ângela de Barros Sumavielle Analista Ambiental Museóloga com especialização em Arquivo 1949       28 anos 

Carlos Luiz Castelo Grande Fernandes Analista Ambiental Médico Veterinário com especialização em Técn. de Pescado 1957       28 anos 

Cecília Cronemberger de Faria Analista Ambiental Bióloga com especialização em Gestão da Biodiversidade 1980 4 anos 

Fátima Conceição dos Santos Analista Ambiental Licenciatura em Estudo Social 1957       28 anos 

Fumi Saito Bahia Diniz Analista Ambiental Engenheira Agrônoma   1956     23 anos 

José Alberto Martinez Campos Analista Ambiental Engenheiro Civil com especialização em Cálculo Estrutural/ 
Perícia 

1960 25 anos 

Maria das Dores Pereira Santos Analista Ambiental Letras -Licenciatura Curta 1956    28 anos 

Roberto Vancini Lima Analista Ambiental Biólogo com especialização em Gestão e Administração de 
UC 

1955 25 anos 

Horacio Nogueira da Costa Analista Administrativo Administração 1949       37 anos 

Marcus da Silveira Mattos Técnico Ambiental Ensino médio, com curso de Fiscalização do Meio Ambiente 1960 23 anos 

Paulo César Ferreira da Silva Técnico Ambiental Superior incompleto  30 anos 

Vanderlei Dias Guerra Técnico Ambiental Ensino médio, com curso de Fiscalização do Meio Ambiente 1948      30 anos 

Elizabeth Bravo Viana Técnica Administrativa Graduação em Artes com especialização em Gravura 1955       28 anos 

Suely Tebaldi Pedrosa Técnica Administrativa Técnica em Contabilidade 1957       26 anos 

Fonte: Setor de Pessoal do PARNASO, 2007. 
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Tabela 3.25: Fornecedores e efetivo de pessoal terceirizado no PARNASO em 2007 

Serviço Fornecedor Nº de funcionários 

Vigilância armada Quality Security 30 (8 postos diurnos e 7 noturnos em 
escala de 12/36 horas) 

Limpeza e Conservação Átrio Service 15 pessoas (44 horas semanais) 

Arrecadação de ingressos Pro Data Serviços 8 pessoas (3 postos de cobrança todos os 
dias de 8 às 17 horas) 

Apoio administrativo Pro Data Serviços 8 pessoas (3 técnicos de suporte, 1 técnico 
de informática, 3 recepcionistas e 1 
motorista) 

Brigada de incêndio IBAMA/PREVFOGO 28 pessoas (temporários, 6 meses/ano) 

Assessoria de 
Comunicação 

SUPES/RJ 01 pessoa com dedicação parcial 

 

3.9.2 Infra-estrutura, Equipamentos e Serviços. 
O PARNASO tem sua sede administrativa principal no município de Teresópolis, junto à 
entrada da cidade, e conta ainda com uma sede no município de Guapimirim e uma base de 
apoio em Petrópolis. Magé não conta com nenhuma estrutura do PARNASO.  

• Sede Teresópolis 
A sede Teresópolis conta com grande infra-estrutura (tabela 3.26), que necessita 
permanentemente de ações de conservação, principalmente devido à elevada umidade e 
pluviosidade local, que aceleram a degradação de pintura e telhados. 

Entre os equipamentos disponíveis em Teresópolis destacam-se o sistema de rádio 
comunicação, com equipamentos-base e portáteis e estação repetidora; rede de telefonia 
com central telefônica, rede de computação interna e internet, sistema de pára-raios e 
equipamentos de manutenção de trilhas e combate a incêndio, como moto-serras, 
roçadeiras, moto-bombas e geradores. 

Os serviços disponíveis em Teresópolis envolvem quatro postos de vigilância diurnos e três 
noturnos, arrecadação de ingressos, limpeza e conservação e pessoal de apoio 
administrativo. O pessoal de apoio que atua na Sede Teresópolis é eventualmente 
deslocado para as outras áreas do PARNASO quando há demanda. A equipe também 
atende a demandas de outras UC e mesmo da Superintendência. 

• Sede Guapimirim 
A Sede Guapimirim conta com pequena infra-estrutura necessária para controle e 
atendimento ao visitante e manutenção do patrimônio histórico (tabela 3.26).   

Esta sede conta com telefonia, fax e rádio-comunicação, mas ainda não tem acesso à 
internet. Equipamentos necessários à manutenção, como roçadeiras e moto-serras, são 
compartilhados com a Sede Teresópolis. 

Guapimirim conta com dois postos de vigilância 24 horas, serviço de limpeza e conservação  
e arrecadação de ingressos. 

• Sede Petrópolis/Bonfim 
A infra-estrutura da Sede Petrópolis é composta apenas pelo prédio da Portaria (tabela 
3.26). A comunicação da Sede Petrópolis é feita por via telefônica por aparelho de telefax (2 
linhas). O sistema de rádio comunicação está restrito à comunicação ponto a ponto entre 
rádios portáteis, A comunicação com as demais estruturas do PARNASO sofre muita 
interferência, não havendo antena ou estação repetidora. 
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Petrópolis conta ainda com 2 postos de vigilância 24h com arrecadação de ingressos e 
recepcionista. Esta sede não conta com serviço específico de limpeza devido à reduzida 
infra-estrutura no local. Os funcionários se revezam para limpar a área. 

 

Tabela 3.26: Estrutura existente no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e estado de 
conservação. 

Sede Teresópolis 

Estrutura Descrição Estado de 
Conservação 

Portaria Edificação com banheiro, área coberta, dois 
ambientes fechados e uma guarita de cobrança de 
ingressos; com aproximadamente 28 m2 (figura 3.1).

Bom 

Edifício Sede Edificação com Auditório multimídia, três salas de 
apoio para o auditório, sala de controle do auditório, 
seis salas de trabalho administrativo, almoxarifado, 
copa/cozinha, sala da rede de informática, dois 
blocos de sanitários, jardim coberto (pérgola) e 4 
vagas de garagem coberta no térreo. O segundo 
pavimento é dividido em dois blocos: no primeiro 
existem quatro salas de trabalho, dois sanitários e 
copa; no segundo existem mais quatro salas de 
trabalho, um sanitário e copa/cozinha; com 
aproximadamente 750m2 (figura 3.47). 

Bom 

Anexo da 
administração 
(Posto 2) 

Edificação com cinco salas de trabalho, dois blocos 
de sanitários, copa e varandão coberto; com 
aproximadamente 238 m2. 

Bom 

Centro de 
Referência em 
Biodiversidade 

 

Edificação com laboratório, herbário, biblioteca, 
laboratório de geoprocessamento, sala de 
aulas/reuniões e saguão de exposições 
temporárias, com aproximadamente 265 m2. 

Bom 

Alojamento 

 

Edificação com salão (espaço para dez beliches), 
refeitório, cozinha e dois blocos de sanitários; com 
aproximadamente 190 m2 

Regular 

Garagem  

 

Edificação para guarda de veículos oficiais 
composta de sala para guarda de peças e grande 
área coberta com aproximadamente 400 m2. 

Não concluída 
(em uso) 

Centro de 
Operações 

Edificação composta por três salas de trabalho, 1 
alojamento, 1 almoxarifado, copa, cozinha, um 
bloco de banheiros, depósito, guarita de vigilância e 
cobertura para carros oficiais totalizando 
aproximadamente 600 m2. 

Bom 

Casa do 
Montanhista 

Edificação com salão e mais dois ambientes, 
copa/cozinha, sanitário, varandão e estrutura para 
muro de escalada (incompleta); com 
aproximadamente 150 m2. 

Regular 

Pousada 
Refúgio do 
Parque 

Edificação com 14 suítes, três quartos coletivos, 
copa/cozinha industrial, salão de restaurante, salão 
de estar, dois blocos de sanitários, suíte para 

Regular (em 
processo de 
concessão). 
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pessoal administrativo e varanda; 760 m2  

Camping Área de camping com espaço para 20 barracas, 
edificação com dois blocos de sanitários, dois 
blocos de chuveiros e lava pratos; área do bloco de 
banheiros 45 m2.  

Bom 

Piscina Natural Estrutura construída em concreto e pedras com 
capacidade para aproximadamente 1.000.000 de 
litros (figura 3.48). 

Regular 

Abrigo 4 
(Pedra do 
Sino) 

Edificação em madeira com três alojamentos 
grandes, dois sanitários internos e um externo, 
cozinha, sala de recepção/estar e duas varandas: 
com 150 m2. 

Bom 

Sanitários do 
Bosque Santa 
Helena 

Edificação com 3 conjuntos de sanitários 
masculinos e femininos com 70 m2. 

Bom 

Sanitários do 
Bosque da 
Colina 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 10 m2. 

Regular 

Sanitários da 
Barragem 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 8 m2. 

Regular 

Residência 
Funcional nº 2 

Edificação com sala, 3 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 140 m2  
(ocupada pela servidora Suely Tebaldi Pedrosa e 
família). 

Regular 

Residência 
Funcional nº 3 

Edificação com sala, 3 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando cerca de 200 
m2 (ocupada pelos servidores Carlos Castelo e 
Fátima Santos). 

Regular 

Residência 
Funcional nº 5 

Edificação com sala, 3 quartos, 1 banheiro, cozinha 
e dependências, totalizando cerca de 90 m2 (cedida 
temporariamente e ocupada pelos servidores da 
APA Guapimirim Breno H. S. Coelho e Leize 
Fernandes). 

Bom 

Residência 
Funcional nº 8 

(administrador) 

Edificação com sala, 4 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando cerca de 300 
m2 (ocupada pelo chefe da UC, Ernesto B. V. 
Castro e Cecília C.Faria). 

Regular 
(necessita de 
reforma no 
telhado e 
pintura) 

Residência 
Funcional nº9 

Edificação com sala, 2 quartos, 1 banheiro, cozinha 
e dependências, totalizando cerca de 100 m2 
(ocupada pelo servidor Paulo César Ferreira da 
Silva e família) 

Bom 

Residência 
Funcional nº 
10 

Edificação com sala, 3 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando cerca de 150 
m2 (cedida temporariamente e ocupada pelo chefe 
da DIAF/SUPES/RJ, Marcelo Prado e família). 

Bom 

Residência 
Funcional nº15 

Edificação com sala, 3 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 110  m2 (em 
condição regular) localizada fora dos limites da UC 

Regular 
(necessita de 
reforma no 
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e atualmente desocupada. telhado) 

Residência 
Funcional nº 
16 

Edificação com sala, 2 quartos, 1 banheiro e 
cozinha, totalizando m2, desocupada. Projeto de 
reforma e instalação da Casa do Voluntário. 

Ruim 
(necessitando 
de reformas) 

Residência 
Funcional nº 
17 

Edificação com sala, 4 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 153 m2 
(ocupada pela servidora Maria das Dores  P. Santos 
e família) 

Bom (nova) 

Residência 
Funcional nº 
18 

Edificação com sala, 4 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 153 m2 
((ocupada pelo servidor José Alberto M. Campos e 
família) 

Bom (nova) 

Residência 
Funcional nº 
19 

Edificação com sala, 4 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 153 m2 
(ocupada pelo servidor Horácio Nogueira e família) 

Bom (nova) 

Residência 
Funcional nº 
20 

Edificação com sala, 4 quartos, 2 banheiros, 
cozinha e dependências, totalizando 153 m2. 

Bom (nova) 

Residência 
Funcional s/nº 

Antigo estábulo reformado, conta com sala, 3 
quartos, 2 banheiros, cozinha e dependências, 
totalizando 140 m2. (ocupada pelo servidor Euclides 
Júnior e família) 

Bom 

Sede Guapimirim 

Estrutura Descrição Estado de 
Conservação 

Portaria Edificação às margens da BR-116 com guarita para 
cobrança, banheiro e área coberta com 40 m2. 

Bom 

Casa da 
Guarda 

Edificação com dois ambientes mais banheiro e 
cozinha, com aproximadamente 33 m2. 

Regular 

Casarão da 
Barreira 
(Centro de 
Visitantes 
Museu Von 
Martius) 

Edificação do Séc.XIX, com duas salas 
administrativas, sala de projeção de vídeo, duas 
salas para exposição, sala de reunião, banheiro e 
cozinha; com aproximadamente 280 m2 (figura 3.46)

Péssimo  
(necessita 
urgentemente 
de 
restauração). 

Capela de 
Nossa Sra. da 
Conceição do 
Soberbo 

Capela erguida em 1713, patrimônio histórico 
tombado pelo INEPAC (figura 3.44). 

 

Regular 

Lanchonete Edificação com cerca de 70 m2, cozinha, área de 
serviço e dois banheiros fora de uso. Está prevista 
reforma do espaço para abrigar sala administrativa. 

Regular 
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Camping do 
Araçari 

Área de camping com espaço para 40 barracas, 
contando com dois blocos de quatro banheiros, 
totalizando aproximadamente 56 m2, área de lava-
pratos e mesas de piquenique. 

Ruim 
(sanitários 
precisam de 
reformas) 

Camping do 
Jacu 

Área de camping com espaço para 10 barracas, 
contando com dois sanitários (7 m2) e lava-louças. 

 

Ruim 
(sanitários 
precisam de 
reformas) 

Casa do 
Pesquisador 

Edificação com sala, 2 quartos, 1 banheiro e 
cozinha, totalizando 50 m2. 

Regular 

Sanitário da 
Trilha do Poço 
Verde 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 6 m2. 

Regular 

Sanitário da 
Capela 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 6 m2. 

Ruim 

Sanitário do 
casarão 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 6 m2. 

Ruim 

Sanitário da 
Ponte Velha 

Edificação com 1 sanitário masculino e 1 feminino, 
com 6 m2. 

Ruim 

Residência 
Funcional nº 
20 

Edificação com sala, 2 quartos, 1 banheiro, cozinha 
e dependências, totalizando 106 m2 (ocupada pela 
servidora Elizabeth Bravo). 

Regular 
(necessita de 
reforma no 
telhado) 

Sede Petrópolis 

Estrutura Descrição Estado de 
Conservação 

Portaria Edificação com 50 m2, sendo 1 sala compartilhada 
pela arrecadação e vigilância, 1 copa, 1 banheiro e 
1 varanda com maquete do Parque e balcão de 
orientação. 

Regular 

Fonte: Setor de Manutenção e Serviços Gerais do PARNASO, 2006. 

* O Parque conta ainda com uma lixeira e oito guaritas fora de operação devido à 
localização inadequada (6 em Teresópolis e 2 em Guapimirim). 

 

• Frota de veículos 
O PARNASO conta com grande frota de veículos, mas há necessidade de renovação, uma 
vez que todos os carros têm mais de cinco anos de uso (tabela 3.26). Alguns veículos 
especializados são pouco utilizados, como a ambulância, ou utilizados para atividades 
específicas, não atendendo ás questões do cotidiano. este é o caso do carro multimídia, que 
atende a ações de educação ambiental, e do caminhão do PrevFogo, que atua somente em 
incêndios de grande porte, atendendo inclusive a outras unidades de conservação. 
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Tabela 3. 27: Frota de veículos do PARNASO e estado de conservação 

Marca/modelo Ano Placa Combustível Estado de 
conservação 

Toyota Hilux 4CD DLX 2000 KMM 6059 diesel regular 
M.Benz , modelo 312 D Sprinter  KRG 0238 diesel bom 
GM Corsa Wind 2000 KMH 8969 gasolina regular 
GM Corsa Wind 2000 LAA 0386 gasolina bom 
GM Corsa Wind 2000 KMO 4706 gasolina bom 
GM Vectra GLS 1999 LCO 5095 gasolina regular 
Toyota, modelo Bandeirantes/Jipe 2001 KMO 4714 diesel bom 
M. Benz, modelo 1718 A 
(Caminhão Prevfogo) 2001 KNH 8176 diesel bom 

Fiat Iveco D T 3510VB1 
(ambulância) 2000 KMV 4190 diesel Bom 

(subutilizada) 
Fiat Iveco Daily 3510 Van 1 (carro 
multimídia) 2002 LOR 0561 diesel bom 

Toyota Hilux  4CD DLX 2000 KML 6781 diesel bom 
Toyota Hilux  4CD DLX 2001 KNH 4887 diesel bom 
Ford Ranger XL 11D 2001 LNS 8054 diesel bom 
Toyota Bandeirantes BL55LP 2BL 1995 LNB 0397 diesel ruim 
IMP Taffic van 1995 LAI 2351 diesel ruim 
Toyota Hilux 4CD DLX 2001 KMX 6723 diesel Inservível 

Gurgel BR-800 - KNR 2221 gasolina Sem condições 
de uso 

Fonte: Setor de Transportes/PARNASO. 

 
3.9.3 Estrutura Organizacional e atribuições das coordenações e setores da UC 
Por se tratar de uma Unidade Gestora Executora de recursos financeiros, o PARNASO 
possui relativa autonomia administrativa, reportando-se às diretorias da administração 
central do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do IBAMA, durante a 
fase de estruturação do novo Instituto. Até a publicação deste plano de manejo não foi 
definida a estrutura organizacional regional do Instituto Chico Mendes e o Parque se reporta 
à Superintendência Estadual do IBAMA no Rio de Janeiro - SUPES/RJ. Tecnicamente o 
PARNASO se reporta à Diretoria de Unidades de Proteção Integral do novo Instituto (que 
sucedeu à Diretoria de Ecossistemas (DIREC/IBAMA). Juridicamente o PARNASO continua 
se reportando à Sub-procuradoria do IBAMA/RJ (DIJUR/RJ) e, em casos excepcionais, à 
Procuradoria Geral (PROGE). 

A Unidade Gestora da Serra dos Órgãos é responsável pelos contratos e execução 
orçamentária do PARNASO, bem como de outras oito Unidades de Conservação Federais 
no Rio de Janeiro (REBIO Tinguá, REBIO Poço das Antas, REBIO União, ESEC 
Guanabara, PARNA Restinga de Jurubatiba, APA Petrópolis, APA Guapimirim e APA da 
Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado). 

A atual estrutura organizacional do PARNASO foi definida em 2004, sofrendo apenas 
pequenos ajustes desde então (Figura 3.87). A demanda por serviços administrativos da 
Unidade Gestora justifica a existência da Coordenação de Administração e Finanças, com 
diversos setores. O atendimento ao visitante e as ações de sensibilização e conscientização 
ambiental são de responsabilidade da Coordenação de Uso Público e Interpretação 
Ambiental e setores específicos. A Coordenação de Proteção responde pelas ações de 
fiscalização, controle e licenciamento, incêndios florestais e ações de resgate de pessoas 
perdidas e/ou acidentadas. Por último, a Coordenação de Manejo e Conservação é 
responsável pela gestão do conhecimento e definição de ações voltadas para a 
conservação da biodiversidade da UC. 
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Figura 3.87: Estrutura organizacional do PARNASO 
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3.9.4 Recursos Financeiros 
A Unidade Gestora Serra dos Órgãos foi criada em 1996 para garantir maior autonomia e 
eficiência na administração de recursos destinados à gestão das Unidades de Conservação 
do Rio de Janeiro. Inicialmente, com a criação do Núcleo Regional de Unidades de 
Conservação (NURUC), o Parque Nacional da Serra dos Órgãos não só gerenciava os 
recursos financeiros de todas as UC Federais do Rio de Janeiro (eram 13 à época), como 
coordenava também questões técnicas. 

A partir de 2000, foram criadas Unidades Gestoras nos Parques Nacionais da Tijuca e do 
Itatiaia, reduzindo a carga de serviços do PARNASO. Desde então foram criadas novas 
Unidades de Conservação na região e hoje o PARNASO administra os recursos de outras 
oito UC Federais, além de contratos que incluem mais Unidades não vinculadas, como o de 
vigilância armada do Itatiaia, da APA Cairuçu e da ESEC Tamoios devido a dificuldades 
administrativas daquela unidade gestora no momento da contratação. 

• Execução orçamentária 
O total de recursos executado pela UGE do Parque Nacional da Serra dos Órgãos em 2004 
foi de R$ 2.410.214,96 e em 2005 de R$ 2.349.594,91, sendo respectivamente R$ 
1.670.769,56 e R$ 1.879.638,14 para as UC vinculadas à UGE do Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos. 

Os recursos orçamentários disponíveis para a gestão do PARNASO sofreram redução nos 
últimos anos, tendo atingido o pico de R$ 2.373.874,10 em 2002, em função de emendas 
parlamentares aprovadas para a UC, que reforçaram o orçamento. Em 2005, o valor 
executado foi de 1.302.774,09 (tabela 3.28). Esta redução orçamentária em relação a anos 
anteriores é agravada pela inflação e pelos reajustes dos valores dos contratos. 

A principal dificuldade é a imprevisibilidade de recursos disponíveis. Em geral o limite 
orçamentário informado no início do exercício financeiro é insuficiente até para honrar os 
contratos de serviço já assinados. Ao longo do exercício são liberados novos recursos, mas 
muitas vezes não há tempo hábil para realizar procedimentos licitatórios. Os recursos são 
liberados geralmente no final do exercício apenas para honrar pagamentos vencidos de 
contratos de locação de mão de obra, comprometendo ações finalísticas e pequenos 
serviços necessários à conservação da estrutura. 

A limitação orçamentária tem comprometido principalmente o investimento em obras e 
equipamentos, que sofreu 
redução de R$ 1.069.089,79 
em 2002 para R$ 5.553,60 
em 2004, aumentando para 
R$ 262.673,63 em 2005. 
Algumas obras iniciadas com 
recursos provenientes de 
emendas parlamentares ao 
orçamento da União, tiveram 
recursos recolhidos e 
bloqueados em 2003 devido 
a problemas com a empresa 
contratada e permanecem 
inacabadas, sem recursos 
orçamentários previstos para 
conclusão. Já em 2006 foi 
aprovada a destinação de 
recursos de compensação 
ambiental para conclusão 
destas obras, ainda não 
executadas. 
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Figura 3.88: Execução orçamentária do PARNASO, em 
milhares de reais (2001-2006). 
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Tabela 3.28: Execução orçamentária do PARNASO (período 2001-2006) 
Natureza da despesa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

3390.30.00-Material de Consumo 
 

98.820,31 
 

150.258,14 
 

92.888,96 
 

100.291,71 
 

82.987,23 
 

69.683,85 
       
594.930,20  

3390.30.01-Combustíveis e Lubrificantes 
Automotivos 

 
21.223,80 32.472,42 19.483,45 20.999,27 39.202,61 37.525,66

       
170.907,21  

3390.30.16-Material de Expediente 
 

9.092,20 13.911,07 8.346,64 8.996,01 358,34 1623,44
         
42.327,70  

3390.30.17-Material de Processamento de Dados 
 

12.482,10 19.097,62 11.458,57 12.350,05 8.539,89 10.136,50
         
74.064,73  

3390.30.22-Material de Limpeza e Higiene 
 

38,10 58,30 34,98 37,71 298,3 568,2
           
1.035,59  

3390.30.23-Uniformes, Tecidos e Aviamentos 
 

2.800,30 4.284,46 2.605,65 2.818,37  0  
         
12.508,78  

3390.30.24-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis
 

32.361,63 49.513,30 32.313,63 34.827,64 23.209,48 14.076,45
       
186.302,13  

3390.30.39-Material p/ Manutenção de Veículos 
 

19.015,73 29.094,07 17.456,44 18.814,56 10.686,61 5.449,40
       
100.516,81  

3390.30.99-Outros Materiais de Consumo 
 

1.806,45 1.826,90 1.189,60 1.448,10 692 304,2
           
7.267,25  

                

3390.36.00-Outros Serv. de Terceiros P. Físicas 53.044,00 94.948,76 28.484,62 38.454,24 21.768,00 10.561,26
       
247.260,88  

3390.36.35-Serv. de Apoio Adm. Téc. Operacional 53.044,00 94.948,76 28.484,62 38.454,24 21.768,00 10.561,26
       
247.260,88  

                

3390.37.00-Locação de Mão de Obra 242.502,97 520.748,51 562.165,03 438.585,47 803.977,41 920.795,71
    
3.488.775,10  

3390.37.01-Apoio Adm. Téc. Operacional 38.033,74 73.340,48 29.503,55 40.785,84 104.582,40 135.727,68
       
421.973,69  

3390.37.02-Limpeza e Conservação 52.054,83 89.576,04 115.545,82 94.054,51 168.035,01 194.059,68
       
713.325,89  

3390.37.03-Vigilância Ostensiva 152.414,40 357.831,99 417.115,66 303.745,12 531.360,00 591.008,35    2.353.475,52 
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3390.39.00-Outros Serviços de Terceiros P. 
Jurídica 

 
232.560,43 

 
711.427,96 

 
380.582,27 

 
509.553,71 

 
127.533,82 

 
220.831,04 

    
1.962.655,53  

3390.39.16-Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis 

 
52.284,05 177.765,77 88.882,89 124.436,05 9.815,00 2.936,00

       
236.286,06  

3390.39.17-Man. e Cons. de Máquina e 
Equipamento 

 
13.516,05 45.954,57 22.977,29 32.168,21 9.434,73 3.590,90

       
127.641,75  

3390.39.19-Manutenção e Conservação de Veículos 
 

16.050,70 54.732,89 27.366,45 15.051,54 2.812,00 1.910,00
       
117.923,58  

3390.39.43-Serviços de Energia Elétrica 
 

49.516,83 168.357,23 84.178,62 117.850,07 76.809,84 68.579,88
       
565.292,47  

3390.39.47-Serviços de Comunicação em Geral 
 

26.401,39 89.764,73 44.882,37 62.835,32 18.001,47 738,55
       
242.623,83  

3390.39.48-Serviços de Seleção e Treinamento 
 

7.720,00 26.248,00 13.124,00 18.373,60 700,00  
         
66.165,60  

3390.39.58-Serviços de Telecomunicações 
 

34.538,28 37.992,12 43.864,32 61.410,05  25187,98
       
202.992,75  

3390.39.63-Serviços Gráficos 
 

14.220,60 48.350,04 24.175,02 33.845,03 2.249,00 1.999,20
       
124.838,89  

3390.39.79-Serviços de Apoio Administrativo 
 

7.403,08 25.170,48 12.585,24 17.619,34  115075,2
       
177.853,34  

3390.39.83-Serviços de Copias e Reproduções 
 

6.372,45 21.666,33 10.833,17 15.166,44 6.400,00 178,30
         
60.616,69  

3390.39.99-Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 
 

4.537,00 15.425,80 7.712,90 10.798,06 1.311,78 635,03
         
40.420,57  

                                     

3390.47.00-Obrigações Patronais 10.608,80 18.989,76 5.696,93 7.690,85 3.834,00 1.400,00
         
48.220,34  

3390.47.18-Contr. Previdenciárias-Serv. de 
Terceiros 10.608,80 18.989,76 5.696,93 7.690,85 3.834,00 1.400,00

         
48.220,34  

                                     

3390.51.00- Investimento - Obras 820.844,53 251.381,33 558.684,73  254.964,63 304.986,29   2.190.861,51  
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3390.52.00- Investimento - Material permanente 248.245,26 626.119,64 0,00 5.553,60 7.709,00 4.116,00
       
891.743,50  

14212.04.00 - Aparelhos de Med.e orientação 7.292,00      
           
7.292,00  

14212.06.00 - Aparelhos e Equip.de comunic. 42.398,50    701,00  
         
43.099,50  

14212.08.00 - Aparelhos, Equip.e Utens.Méd. 2.700,00    2.150,00  
           
4.850,00  

14212.12.00 - Aparelhos e Utens. Domésticos 6.047,60      
           
6.047,60  

14212.14.00 - Armamentos 11.363,00      
         
11.363,00  

14212.28.00 - Máq.e Equip. de Nat.Ind. 5.798,60      
           
5.798,60  

14212.32.00 - Máq.e Equip. Gráficos 1.250,00      
           
1.250,00  

14212.33.00 - Equip. p/ áudio, vídeo e foto 40.945,00 7.693,00     
         
48.638,00  

14212.34.00 - Máq.Utens.e Equip. diversos     1.791,00  
           
1.791,00  

14212.35.00 - Equip. de Process. de Dados 33.020,44   5.553,60  350
         
38.924,04  

14212.42.00 - Mobiliário em Geral 90.490,12    3.067,00 3.766,00
         
97.323,12  

14212.52.00 - Veículos de tração mecânica  618.426,64     
       
618.426,64  

14212.99.00 - Outros materiais permanentes 6.940,00      
           
6.940,00  

                                    -    

TOTAL GERAL 
 

1.706.626,30 
 

2.373.874,10 
 

1.628.502,54 
 

1.100.129,58 
 

1.302.774,09 
 

1.532.374,15 
    
9.424.447,06  

Fonte: Setor Financeiro do PARNASO, 2007. 
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• Arrecadação 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos está entre as unidades de conservação com maior 
visitação e arrecadação do país. Em 2006, a arrecadação foi de R$ 301.371,00, 
representando um aumento de 33% em relação a 2005 (Figura 3.89). É importante destacar 
que desde 1996 não há reajuste nas taxas de ingresso. 

Além da arrecadação de ingressos, outras atividades, tais como fiscalização e vistorias 
podem gerar recursos para a União, no entanto, esses recursos não são revertidos em prol 
do parque nacional. 
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Figura 3.89: Gráfico de arrecadação de ingressos no PARNASO (período 2001-2006). 
Fonte: Coordenação de Administração do PARNASO 

 

• Fontes alternativas e potenciais de financiamento 
Os gastos com manutenção (serviços de telefonia, energia elétrica etc.) e contratos de 
serviços terceirizados (vigilância patrimonial, apoio administrativo, limpeza e conservação e 
arrecadação de taxas) são de responsabilidade exclusiva da administração e não há como 
custeá-los com fontes alternativas de financiamento.  

A compensação ambiental para empreendimentos de significativo impacto ambiental 
estabelecida pela Lei do SNUC (Lei nº 9985/2000) é uma alternativa para investimento em 
infra-estrutura ou para reforço de pessoal e execução de projetos nas Unidades de 
Conservação. O artigo 36 estabelece que “Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste 
artigo e no regulamento desta Lei.” 

O PARNA Serra dos Órgãos recebeu, em 2002, uma compensação ambiental pela 
instalação de rede de fibra ótica cortando área do Parque. O recurso foi destinado para o 
Programa de Conservação do Muriqui, projeto executado pelas ONG TereViva e Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Diversas outras compensações já foram aprovadas pela 
Câmara de Compensação Ambiental, mas ainda foram executadas (tabela 3.29). 
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Tabela 3.29: Recursos de compensação ambiental para o PARNA Serra dos Órgãos 

Empreendimento Empreendedor Destino Valor (R$) Ano de 
Execução 

Cabo de fibra 
ótica 

Telemar Programa Muriqui 400.000,00 2002/2003

Diversas 
Hidrelétricas 

AES Tietê Conclusão de obras 
(Centro de Visitantes) e 
estruturas para apoio à 
visitação (Centro de 
Visitantes de Petrópolis, 
Abrigo do Açu) e reformas 
em Guapimirim. 

740.000,00 2007 

PCH Santa Fé Santa Fé 
Energética 

Conclusão de obras 
(residências funcionais e 
garagens) e reformas na 
Sede Guapimirim 

415.000,00 2007 

UHE Simplício  Restauração do Casarão 
da Barreira (parcial) 

150.000,00 2007/2008

PCH Bonfante  Apoio a pesquisa 100.000,00 2007 

Fonte: Programa de Qualificação da gestão/DIREC, 2006. 

 

A compensação por serviços ambientais, também prevista na lei do SNUC, ainda não foi 
regulamentada, mas tem grande potencial para financiamento de ações no PARNA Serra 
dos Órgãos, uma vez que três concessionárias de água têm captações dentro ou muito 
próximas do Parque. O artigo Art. 47 da Lei estabelece que “o órgão ou empresa, público ou 
privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, 
beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir 
financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em 
regulamentação específica.”. Não existe previsão ainda do montante que esta compensação 
pode atingir por não estarem estabelecidos os critérios de cobrança. 

A compensação por danos continuados definida através de Termos de Ajustamento de 
Conduta (TAC) também pode ser uma fonte de recursos. O caso mais evidente é o da 
Rodovia BR-116, que corta o Parque em trecho de dez quilômetros e é administrada pela 
Concessionária Rio-Teresópolis (CRT). A estrada encontra-se em processo de 
regularização da licença ambiental, mas por se tratar de empreendimento conflitante com 
Unidade de Proteção Integral, o trecho do Parque deverá ser objeto de um TAC para 
mitigação dos danos continuados originários da rodovia. 

Outras fontes alternativas de recursos que podem viabilizar a realização de ações de 
interesse da UC são os editais públicos ou do terceiro setor para financiamento de projetos 
de educação ambiental, ecoturismo e conservação da biodiversidade, entre outros. Alguns 
projetos já foram ou vêm sendo desenvolvidos com recursos destes fundos e editais, em 
sua maioria executados por organização do terceiro setor em parceria com a equipe do 
PARNASO (ver itens 1.4.3. Programas e Fundos de Financiamento; e 3.8.5. Cooperação 
Institucional). 
 
3.9.5 Cooperação Institucional 
A cooperação com outros órgãos e outras instituições públicas e associações da sociedade 
civil nem sempre é formalizada através de acordos de cooperação técnica. Em muitos casos 
as instituições participam da gestão do PARNASO ou realizam ações conjuntas sem que 
haja acordo formal. 
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• Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem um grande potencial para parcerias com 
organizações da sociedade civil para a execução de projetos que tenham o Parque e seu 
entorno como beneficiários. A principal forma de relação entre o PARNASO e organizações 
da sociedade civil é através do conselho consultivo, que conta hoje com a participação de 
20 organizações da sociedade civil, entre ONG, associações de moradores e outras. 

O PARNASO tem hoje parcerias oficializadas através de acordos de cooperação técnica  
com as organizações Conhecer para Conservar, ONG ambientalista sediada no Rio de 
Janeiro, que executa o projeto “Centro de Referência em Biodiversidade da Serra dos 
Órgãos: uma aliança entre educação, turismo e conservação”; e Instituto Terra Nova, ONG 
ambientalista sediada no Rio de Janeiro, que executa o projeto “Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos: ampliando a escala de conservação”. A Federação de Esportes de Montanha 
do Rio de Janeiro - FEMERJ, que reúne Clubes de montanhismo do Estado, também tem 
acordo de cooperação técnica com o PARNASO para auxiliar no planejamento de uso 
público e executar ações de manutenção de trilhas. Em 2001, foi assinado um convênio com 
a TereViva, ONG ambientalista sediada em Teresópolis, que participou da execução do 
Programa de Conservação do Muriqui. Este convênio já expirou, mas a parceria continuou e 
a ONG participou também do Projeto Boa Vizinhança, entre 2004 e 2005. 

Outras organizações da sociedade civil desenvolvem ou desenvolveram ações em parceria 
com o PARNASO, mas não houve a formalização, como o Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(IPÊ), que atuou até 2004 no programa Muriqui. 

Além dessas, o PARNASO desenvolve ações eventuais em parceria com ONGs 
internacionais. A The Nature Conservancy iniciou projeto para implantação de um sistema 
de monitoramento da cobertura vegetal na região, em colaboração com o PARNASO e 
outras UC federais. A Conservação Internacional tem apoiado diversos eventos organizados 
na UC, como a comemoração dos 65 anos de criação e o II Encontro de Pesquisadores, 
realizados em 2004, bem como projetos de interesse do Parque, como o Programa Muriqui.  

• Instituições de Pesquisa 
O PARNASO tem acordos de cooperação técnica com três instituições de ensino e 
pesquisa. O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, autarquia ligada ao 
Ministério do Meio Ambiente, assinou acordo com o PARNASO para supervisão da gestão 
do Herbário e realização de inventários florísticos em áreas pouco conhecidas da Unidade. 
O acordo firmado com a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), centro 
universitário localizado em Teresópolis, objetiva o desenvolvimento de projetos nas áreas de 
gestão ambiental, administração, informática, manejo de fauna, educação ambiental e 
extensão. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém cooperação técnica para instalar e 
operar estação meteorológica automática no PARNASO.  

Outras instituições de pesquisa ainda não têm cooperação formal com o Parque, mas o 
fazem através da realização de pesquisas e participação nos fóruns de discussão 
específicos voltados para a gestão do conhecimento, identificação de pesquisas prioritárias 
e o manejo da UC, como os Encontros de Pesquisadores e a Câmara Técnica de Pesquisa. 
Entre estas destacam-se a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a Universidade 
Federal Fluminense (UFF); a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); a 
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ); e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
para citar apenas as instituições do Rio de Janeiro.  

Até instituições estrangeiras atuam em cooperação durante a realização de projetos de 
pesquisa. A Universidade de Colônia (Alemanha) está desenvolvendo o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) do Parque e um projeto de restauração do prédio histórico 
do Museu Von Martius e concepção da exposição do centro de visitantes da Sede 
Guapimirim, além de colaborar com a reestruturação do herbário e laboratório através de 
ações incluídas nos projetos de pesquisa autorizados. 
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• Órgãos de Gestão Ambiental 
O Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente da Polícia Militar (BPFMA) manteve 
convênio com o IBAMA para lavratura de autos de infração até 2005. mesmo após o fim do 
convênio, o batalhão realiza esporadicamente operações no entorno do PARNASO. 

Está em negociação um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de 
Petrópolis para ações conjuntas de prevenção e combate a incêndios florestais e atuação 
conjunta da fiscalização do IBAMA com a Guarda Municipal Ambiental. 

Outros órgãos gestores de UC, como o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Fundação 
de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) estão incluídos nas iniciativas para formalização, 
pelo Ministério do Meio Ambiente, do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense. 
 
 
3.10 Declaração de Significância 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos protege uma das mais importantes áreas da Mata 
Atlântica, um dos cinco hotspots de biodiversidade mais ameaçados do planeta e de 
importância reconhecida internacionalmente através da Reserva da Biosfera. 

A Serra dos Órgãos foi identificada em avaliação do Ministério do Meio Ambiente 
(PROBIO/MMA) como área de extrema importância biológica para todos os grupos 
temáticos analisados (Vegetação e Flora, Invertebrados, Peixes, Répteis e Anfíbios, Aves, 
Mamíferos e Fatores Abióticos). A área foi identificada como exposta a alta pressão 
antrópica e apontada como área prioritária para estabelecimento de corredores ecológicos e 
manejo de áreas externas às UC. Apenas outras duas áreas na Mata Atlântica receberam 
tamanho destaque (Serra da Mantiqueira-Itatiaia e Remanescentes do litoral sul da Bahia). 
O PARNASO protege uma parte do refúgio pleistocênico Rio de Janeiro, importante centro 
de endemismo e diversidade.  

O Parque ocupa posição central no Corredor Ecológico da Serra do Mar, definido como uma 
das áreas estratégicas pelo Projeto Parques e Reservas no âmbito do Programa Piloto para 
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7. A região contém ainda um dos 
maiores remanescentes de Mata Atlântica e o Parque Nacional é a unidade central do 
Mosaico de Áreas Protegidas da Mata Atlântica Central Fluminense. 

A significativa variação altitudinal gerou grande diversidade de habitats e elevada riqueza de 
espécies. No parque ocorrem diversas fitofisionomias: floresta pluvial sub-montana, floresta 
pluvial montana, floresta pluvial alto-montana, campos de altitude e vegetação rupícola. São 
mais de 2.000 espécies de plantas, entre as quais destacam-se espécies ameaçadas e 
espécies bandeira para a conservação, como o palmito-jussara Euterpe edulis, a bromélia-
imperial Alcantarea imperialis e o samambaiaçu Dicksonia sellowiana. 

A fauna do parque também é extremamente rica. Em uma área relativamente pequena 
(10.600 hectares) já foram registradas 462 espécies de aves, 83 de mamíferos, 82 de 
répteis, 101 de anfíbios e apenas 6 de peixes. A serra dos Órgãos é a área com maior 
riqueza registrada e maior número de espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica e uma 
das áreas de maior diversidade de anfíbios do mundo. São pelo menos 120 espécies 
ameaçadas, entre as quais se destacam o muriqui Brachyteles arachnoides, maior primata 
das Américas e um dos cinco mais ameaçados do mundo; o tietê-de-coroa Calyptura 
cristata, pássaro endêmico da Serra dos Órgãos; o sapo-pulga Psyllophryne didactyla, o 
menor anfíbio do mundo; e o opilião-de-ferradura-neon Graphinotus Therezopolis. 

Existe ainda muito a ser descoberto sobre a biodiversidade da Serra dos Órgãos, mas o 
PARNASO é a Unidade de Conservação com mais pesquisas em desenvolvimento no país. 
Muitas espécies foram descritas para a ciência a partir de exemplares encontrados no 
Parque Nacional. Existem pelo menos 47 espécies de plantas com o nome organensis ou 
organense. 
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Além da importância da biodiversidade da região, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
protege o Dedo de Deus, monumento geológico destacado como de apelo turístico e 
considerado patrimônio natural do Brasil, sendo tombado pelo IPHAN. O Dedo de Deus é o 
símbolo do estado do Rio de Janeiro e está representado no brasão do Estado. O Dedo de 
Deus é também um símbolo do montanhismo brasileiro e sua conquista é considerada o 
marco inicial da escalada no país. Nas montanhas da Serra dos Órgãos estão também os 
maiores paredões do Brasil de elevada exigência técnica  para escaladas. 

O excepcional valor paisagístico atrai inúmeros turistas e constitui um importante fator de 
desenvolvimento local. Além disso, o parque recebe muitos visitantes (97.000 em 2006); o 
mirante da Vista Soberba, fora dos limites da UC, mas com vista para o Parque, recebe 
milhares de turistas que visitam Teresópolis e a paisagem das montanhas é um importante 
atrativo de uma das principais regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. O Parque 
protege também significativo patrimônio histórico, representado pela Capela de Nossa 
Senhora da Conceição do Soberbo, construída em 1713, tombada pelo INEPAC e 
remanescente das primeiras povoações da região. 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem ainda fundamental importância na proteção 
dos mananciais de abastecimento d’água para a população da região e na estabilidade 
climática, beneficiando os cerca de 700.000 habitantes dos municípios do entorno. 

As características excepcionais da Serra dos Órgãos podem ser resumidas nas palavras do 
notável naturalista alemão Karl Friedrich Philipp von Martius, que percorreu grande parte do 
território brasileiro e concluiu: 

“Embora eu tenha visto em outras partes do Brasil muitas e variadas florestas primitivas, 
nenhuma me pareceu mais bela e mais amena do que aquelas que, perto da cidade do Rio 
de Janeiro e recobrindo as encostas dos montes que recebem o nome de Serra do Mar 
[Serra dos Órgãos], se estendem por boa parte desta província de São Sebastião. Estas 
florestas me agradaram muito mais que as outras e ficaram para sempre gravadas no meu 
espírito, não só porque fossem primitivas e, com isso, um presente para os meus olhos 
espantados, mas na verdade porque excedem em beleza e suavidade.” (Von Martius, 1996). 
 
 

 


