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INTRODUÇÃO
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é o
terceiro parque mais antigo do Brasil. Foi
criado pelo Decreto 1.822, de 30 de
novembro de 1939, para proteger a
paisagem excepcional deste trecho da Serra
do Mar e sua biodiversidade, tendo ainda o
objetivo de conservar e proteger esta
amostra do ecossistema da floresta primitiva
da Serra do Mar e dos campos de altitude.
O parque abrange 10.650 hectares dos
municípios de Teresópolis, Petrópolis,
Guapimirim e Magé, ficando a cerca de 16
km ao norte da Baía de Guanabara, no
estado do Rio de Janeiro.
Apesar de todas as dificuldades de gestão,
a criação e implantação de Unidades de
Conservação é considerada a estratégia
mais efetiva para garantir áreas naturais em
condições mínimas de perturbação e
intervenção humanas. As Unidades de
Proteção Integral, em particular, são
comprovadamente úteis para a preservação
de populações naturais ou habitats
ameaçados (Terborgh & van Schaik, 2002).
Entre as diversas iniciativas de criação de
áreas protegidas, a do Parque Nacional de
Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872,
é considerada um marco inicial. Apenas seis
décadas depois tomou-se no Brasil a
mesma iniciativa, com a criação dos
Parques Nacionais do Itatiaia (1937), Iguaçu
e Serra dos Órgãos (1939).
A Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000,
regulamenta o artigo 225 da Constituição
Brasileira e institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC,
categorizando as unidades quanto à sua
destinação e uso e estabelecendo normas e
diretrizes para sua gestão.
O SNUC define, em seu artigo 11, que “O
Parque Nacional tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento
de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico”.
Em seu artigo 27, o SNUC estabelece que
as unidades de conservação devem dispor
de um Plano de Manejo que abranja a área
da unidade de conservação, sua zona de
amortecimento e os corredores ecológicos,

incluindo medidas visando a sua integração
à vida econômica e social das comunidades
vizinhas. O Plano de Manejo é definido
como “o documento técnico mediante o
qual, com fundamento nos objetivos gerais
de uma unidade de conservação, se
estabelece o seu zoneamento e as normas
que devem presidir o uso da área e o
manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação
das
estruturas
físicas
necessárias à gestão da unidade”.
Os planos de manejo para as Unidades de
Conservação tiveram sua concepção no
Brasil em 1977, no extinto Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal (IBDF), um
dos órgãos constituintes do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA). O Primeiro
Plano de Manejo do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos foi elaborado por técnicos
do IBDF e da Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza (FBCN) e
publicado em 1980. Em 1995 foi elaborado
um Plano de Ação Emergencial e em 2000
um Plano de Uso Público.
O novo plano de manejo foi elaborado pelos
técnicos do IBAMA lotados na unidade de
conservação com apoio e orientação da
Diretoria de Ecossistemas (DIREC) e
participação do Núcleo de Unidades de
Conservação da Superintendência do
IBAMA no Rio de Janeiro (NUC/IBAMA/RJ).
O plano segue as diretrizes do “Roteiro
Metodológico de Planejamento: Parque
Nacional, Reserva Biológica, Estação
Ecológica” (Galante et al., 2002) e está
estruturado em quatro encartes: (1)
Contextualização da UC; (2) Análise
regional; (3) Análise da UC; e (4)
Planejamento. Este plano de manejo foi
elaborado com base em informações
disponíveis na UC e dados produzidos por
pesquisas realizadas na região. A revisão
contou ainda com a participação de
pesquisadores,
representantes
das
comunidades do entorno, de montanhistas e
do Conselho Consultivo do Parque Nacional
da Serra dos Órgãos (PARNASO).
Este documento é uma síntese do Plano de
Manejo do PARNASO e segue as diretrizes
do “Roteiro Metodológico de Planejamento:
Parque
Nacional,
Reserva
Biológica,
Estação Ecológica” (IBAMA, 2002). A tabela
caracteriza sinteticamente a unidade de
conservação:
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Ficha Técnica da Unidade de Conservação
Nome da Unidade Parque Nacional da Serra dos Órgãos
de Conservação
Unidade Gestora Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Responsável
Endereço da Sede Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Avenida Rotariana s/no, Alto do Soberbo, Teresópolis, RJ
CEP: 25960-602
Telefone (21) 2152-1100/2152-1122 (plantão)
Fax (21) 2152-1103
E-mail parnaso.rj@ibama.gov.br
Site http://www.ibama.gov.br/parnaso
10.653 hectares
Superfície
71 Km
Perímetro
79.389 hectares
Superfície da ZA
180 Km
Perímetro da ZA
Teresópolis
13,4%
Municípios que
abrange e
Petrópolis
43,0%
percentual da área
Guapimirim
25,9%
da UC
Magé
17,7%
Rio de Janeiro
Estado
Coordenadas
geográficas

Entre 22o52’ e 22o54’ Sul e 42o09’ e 45o06’ Oeste

Data de criação e Criado em 30 de novembro de 1939 pelo Decreto Federal no 1.822.
número do Decreto Limites redefinidos pelo Decreto Federal 90.023/1984

Bioma
ecossistemas

e Mata Atlântica com floresta pluvial tropical e campos de altitude.
As fisionomias vegetais do PARNASO variam de acordo com a
altitude: até 1.500 m predominam as florestas pluvial baixomontana e montana, com espécies de grande porte, como o
jequitibá; entre 1.500 e 2.000m de altitude ocorre a floresta pluvial
alto-montana, com vegetação de porte médio e árvores retorcidas
exibindo um certo grau de xeromorfismo, devido às baixas
temperaturas; e acima de 2.000 metros ocorrem os campos de
altitude, com porte herbáceo-arbustivo aberto, que se desenvolve
sobre os afloramentos rochosos.
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Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Atividades Desenvolvidas
Educação Ambiental

Uso Público

Fiscalização

Pesquisa

Manejo

Atividades
Conflitantes

Projeto Cenário Verde voltado para escolas da região, com
visitas e material de apoio pedagógico; vídeos institucionais;
projeto Boa Vizinhança, com o objetivo de desenvolver a relação
do parque com as comunidades de seu entorno.
Caminhadas, escaladas, rapel, banhos de cachoeira,
piqueniques, acampamento. É uma das áreas mais procuradas
na região para atividades de escalada.
3 agentes (técnicos ambientais) atuando na UC e entorno com
apoio eventual do Batalhão da Policia Florestal e Meio Ambiente BPFMA e da vigilância terceirizada do parque (dentro da
unidade).
Unidade de conservação federal com maior número de projetos
de pesquisa em andamento, com 44 licenças de pesquisa
emitidas em 2006 para mais de 20 instituições nacionais e
estrangeiras, entre elas Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ,
Universidade Federal Fluminense - UFF, Universidade de São
Paulo - USP, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar,
Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz, Universidades de Harvard e
Ohio (EUA), Universidades de Leipzig, Bonn e Colônia
(Alemanha). Boa infra-estrutura de apoio, com Casa do
Pesquisador, alojamentos, rádio-comunicação etc.
Programa de conservação do muriqui (Brachyteles arachnoides);
controle pontual de espécies exóticas nas áreas de uso intensivo;
manutenção de trilhas; combate a incêndios florestais.
Existência de um trecho da BR-116 dentro do limite da UC com
todos os impactos decorrentes de sua operação, além da
presença de um posto de combustível na beira da rodovia; linha
de transmissão cortando trecho de 1.200 metros entre os
municípios de Magé e Petrópolis; moradias e produção rural em
áreas sem regularização fundiária do PARNASO (cerca de 250
famílias); extração ilegal de palmito e de plantas ornamentais
(bromélias e orquídeas); caça de animais silvestres; visitação por
acessos não autorizados e comportamento predatório por
visitantes em áreas remotas (fogueira, lixo etc.).

ÁREA DE ABRANGÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

A área de abrangência do Plano de Manejo
é toda a região que tem influência na
Unidade de Conservação. Para o Plano de
Manejo foi considerada a área total dos
quatro
municípios
abrangidos
pelo
PARNASO: Teresópolis, Petrópolis, Magé e
Guapimirim. O município com maior área na
UC é Petrópolis (4.556 hectares), seguido

de Guapimirim (2.745 ha.) e Magé (1.875
ha.). Teresópolis, apesar de ser o município
mais fortemente associado ao parque e de
abrigar a sede da unidade, é o município
com a menor área no PARNASO (1.424
ha.). Magé e Guapimirim pertencem à
região metropolitana do Rio de Janeiro, em
área de baixada. Teresópolis e Petrópolis
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estão na região serrana, que abrange a
Serra do Mar na porção central do estado
do Rio de Janeiro.
Caracterização ambiental
A Serra do Mar como um todo é resultado
de erosão diferencial que gerou o peculiar
relevo que se apresenta na região costeira e
o desvio da serra para o interior, no Rio de
Janeiro. O termo Serra dos Órgãos é o
nome local que designa o trecho mais
elevado da Serra do Mar, na região central
do Estado do Rio de Janeiro. O ponto
culminante de toda a Serra do Mar é o Pico
Maior de Friburgo (2.285m de altitude),
localizado no vizinho Parque Estadual dos
Três Picos, mas a região da Pedra do Sino
(2.263m de altitude) é em média mais
elevada, destacando-se acima de uma
superfície
sub-horizontal
que
nivela
cumeadas e topos arredondados a 2.000 m
de altitude.
O território dos municípios do entorno do
parque está inserido nas duas principais
bacias hidrográficas fluminenses. A vertente
da Serra dos Órgãos voltada para o litoral,
cuja orientação geral é sul, drena para a
Baía de Guanabara, atingindo uma vasta
área da baixada fluminense e das encostas
da Serra do Mar. As vertentes voltadas para
o continente drenam para o rio Paraíba do
Sul, por meio das sub-bacias dos rios
Paquequer, Preto e Piabanha. A bacia do
Paraíba do Sul drena todo o interior do
estado do Rio de Janeiro e extensão
significativa dos estados de São Paulo e
Minas Gerais.
Na região de Teresópolis, encontram-se a
Pedra do Sino, com 2.263 metros de
altitude, e as formações mais elevadas da
Serra dos Órgãos. Todo o município está
inserido na bacia do Rio Paquequer, que
nasce no sopé da Pedra do Sino e drena
para o Paraíba do Sul.
No município de Petrópolis está situada
uma
série
de
grandes
cadeias
montanhosas, sobretudo em suas porções
extremas, tendo a Pedra do Açu, dentro do
PARNASO, como seu ponto culminante
(2.245 metros). A porção central de
Petrópolis, nos vales dos rios Piabanha,
Araras e da Cidade, é composta por
morrotes, além de algumas áreas de
montanhas altas e íngremes.
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O município de Magé ocupa vasta extensão
da baixada litorânea da Baía de Guanabara
e parte da vertente da Serra dos Órgãos,
variando de 0m de altitude até 2.180m em
sua porção mais alta, muito próxima à
Pedra do Açu, nas áreas mais elevadas da
Serra do Mar. O território do município está
todo inserido na bacia da Baía de
Guanabara, tendo como rios principais o
Santo Aleixo, que nasce dentro do Parque
Nacional, o Suruí e o Piabetá.
O município de Guapimirim destaca-se pelo
relevo
extremamente
acidentado,
particularmente no complexo que deu
origem ao nome Serra dos Órgãos, com o
Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora,
Dedo de Deus e Cabeça de Peixe. A área
de baixada do município é formada pelas
bacias da Baía da Guanabara, sendo seu
rio principal o Guapi, com 11 km de
extensão. Seus principais formadores são
os rios Guapimirim, com 14 km, e Macacu,
que através de uma obra de engenharia foi
interligado ao Guapimirim. Na área litorânea
o
município
abriga
os
maiores
remanescentes de manguezais da Baía de
Guanabara.
A região é protegida legalmente por várias
unidades de conservação, destacando-se o
pioneirismo nas ações de proteção com a
criação do próprio Parque Nacional da Serra
dos
Órgãos,
terceira
unidade
de
conservação criada no país, e da APA
Petrópolis, um das primeiras Áreas de
Proteção Ambiental federais. A rede de UC
da região inclui ainda outras 4 UC federais,
7 estaduais, 9 municipais e 8 privadas, com
área total de 81.474 hectares sob proteção
integral e mais de 84.000 hectares em UC
de Uso Sustentável, que constituem um dos
maiores blocos de áreas protegidas na Mata
Atlântica.
Recentemente foi criado o Mosaico de
Unidades de Conservação da Mata Atlântica
Central Fluminense (Portaria MMA nº 350,
de 11 de dezembro de 2006), que inclui 22
unidades de conservação distribuídas em 6
categorias do SNUC (Figura 2.10). São 3
UC de proteção integral federais (Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, Reserva
Biológica do Tinguá e Estação Ecológica da
Guanabara),
3
estaduais
(Estação
Ecológica do Paraíso, Parque Estadual dos
Três Picos e Reserva Biológica de Araras) e
4 municipais (Parque Natural Municipal da
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Araponga, Monumento Natural da Pedra
das Flores, Estação Ecológica Monte das
Flores, em São José do Vale do Rio Preto;
Parque Natural Municipal da Taquara, em
Duque de Caxias); 2 unidades federais de
uso sustentável (Área de Proteção
Ambiental de Guapimirim e Área de
Proteção Ambiental de Petrópolis), 4
estaduais (Área de Proteção Ambiental da
Bacia do Rio das Frades, Área de Proteção
Ambiental da Floresta do Jacarandá, Área
de Proteção Ambiental da Bacia do Rio
Macacu, Área de Proteção Ambiental de
Macaé de Cima) e 2 municipais (Área de
Proteção Ambiental da Maravilha em São
José do Vale do Rio Preto e Área de
Proteção
Ambiental
Guapiaçu
em
Guapimirim) além de 4 reservas particulares
(RPPN CEC/Tinguá, El Nagual, Querência e
Graziela Maciel).
Em termos de proteção legal, Guapimirim é
o município com maior proporção do
território em Unidades de Conservação
(65%) e maior número de UC Federais e
Estaduais (6). Teresópolis é o município
com maior número de UC municipais, são
oito Áreas de Proteção Ambiental criadas,
embora nenhuma tenha sido implementada
até 2006. Guapimirim tem uma APA (GuapiGuapiaçú), criada em 2004 para compor o
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mosaico, mas ainda não implementada.
Magé também tem uma APA não
implementada. Petrópolis não conta ainda
com UC municipais, mas existem projetos
de criação do Parque Municipal de
Petrópolis e a APA Cremerie, na região do
Taquaril (Tabela 2.2).
Uma parcela significativa da região ainda
está coberta por floresta ombrófila densa
(16,38% contra 9,14% no estado todo). Se
for somada a área de florestas secundárias
e outras formações vegetais naturais,
totaliza 54,8% da região ocupada por
florestas contra 28,4% no Estado.
Por outro lado, o tamanho das cidades e a
proximidade com a região metropolitana do
Rio de Janeiro faz com que a área ocupada
por mancha urbana na região seja bem
superior à média do Estado (10,83% contra
6,26%). Neste tema destaca-se Magé, com
22,69% da área do município urbanizada
(Figura 2.14). As áreas modificadas para
uso humano somam 45% do território dos
quatro municípios, taxa bem inferior à média
do Estado (65,5%). Assim como no restante
do Estado, a maior parcela das áreas
alteradas é representada por pastagem ou
campos abandonados (27,56%).
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História da região
A região da baixada nos fundos da Baía de
Guanabara e na base das vertentes da
Serra dos Órgãos era ocupada, até meados
do séc. XVI, por índios tamoios e timbiras
(Santos, 1957). Os sambaquis existentes
em Magé são registros arqueológicos desta
presença histórica. Quanto à parte alta da
serra, registra-se a presença de índios
guaranis e o quilombo da Serra, que
abrigava escravos fugidos das fazendas de
cana-de-açúcar da baixada de Magé.
A colonização da região serrana se deu em
dois eixos principais, que coincidem com as
trilhas de acesso a Minas Gerais. O primeiro
eixo segue o traçado da Estrada Real
(Caminho Novo), entre Magé e Petrópolis; e
o segundo, um pouco mais recente, entre
Guapimirim e Teresópolis.
A abertura, em 1724, do Caminho Novo da
Estrada Real, que subia a Serra de
Petrópolis, pode ser considerada o marco
inicial de ocupação da parte alta da Serra. A
estrada de subida da serra entre Guapimirim
e Teresópolis foi aberta em 1818, sobre o
leito de trilhas antigas, em traçado
semelhante ao da rodovia atual.
Petrópolis teve grande importância no
período
do
império,
recebendo
frequentemente a família real. A cidade é
considerada a primeira planejada no país e
foi fundada por Dom Pedro II em 1843. Por
isso a cidade tem muitas construções de
valor histórico tombadas, com destaque
para o Museu Imperial. A região recebeu
alguns dos primeiros investimentos em infraestrutura
do
país.
Entre
estes
empreendimentos, destaca-se a primeira
ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá,
ligava Guia de Pacobaíba à Raiz da Serra,
com extensão de 14,5 km.

Sócio-economia da região
As principais atividades econômicas da
região são o turismo, a agricultura, indústria
e comércio. Petrópolis e Teresópolis são os
principais pólos de turismo na região
serrana do Estado do Rio, concentrando
quase toda a rede hoteleira, restaurantes e
atrações.Teresópolis se destaca também na
produção de horticultura, setor em que é o
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maior produtor estadual. Petrópolis destacase na indústria, principalmente vestuário,
comércio e turismo, com destaque para o
turismo histórico-cultural. Magé tem perfil de
cidade-dormitório da região metropolitana
do Rio, com comércio e indústria de escala
local. Guapimirim é a menor economia da
região,
dependendo
fortemente
da
população
flutuante
(visitantes
ou
veranistas) e do setor público (Prefeitura), o
maior empregador.
A estrutura fundiária da região é
caracterizada pela predominância de
pequenas e médias propriedades. As
propriedades menores que 10 hectares
representam 90% do total (3.932) e 27%
(12.365 ha.) da área agrícola são ocupados
por propriedades de até 50 hectares, o que
evidencia a forte presença da agricultura
familiar na região.
O crescimento populacional da região é um
pouco
superior
à
média
estadual.
Guapimirim foi o município que apresentou
maior crescimento na década de 1990
(3,44% por ano contra 1,30% por ano do
Estado), o que pode ser explicado pela
emancipação
do
município
e
as
oportunidades de empregos públicos
conseqüentes.
Magé
também
teve
crescimento significativo (2,57% por ano),
enquanto Teresópolis (1,51% por ano) e
Petrópolis (1,28% por ano) apresentaram
crescimento próximo à média do Estado
(1,3% por ano).
A
população
da
região
é
predominantemente urbana (90%) e tem
parcela significativa de população flutuante,
representada por “veranistas” que passam
férias de verão e inverno em Petrópolis e
Teresópolis. A porção mais elevada de
Guapimirim, já próxima ao PARNASO,
também é bastante procurada e vem
sofrendo com a pressão sobre os recursos
naturais representada pela construção de
condomínios.
No que diz respeito a indicadores de
habitação e acesso a bens de consumo,
praticamente todos os habitantes da região
contam com energia elétrica (mais de 99%).
Em todos os municípios mais de 93% das
pessoas vivem em domicílios com televisão,
segundo o Censo de 2000. Guapimirim
apresenta a menor porcentagem (8,95%) de
pessoas com telefone no domicílio e
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Petrópolis apresenta a maior porcentagem
tem a maior porcentagem de pessoas com
carro por domicílio e nos quatro
municípios mais de 94% das pessoas têm
geladeira em casa. Magé apresenta a
menor porcentagem (4,73%) de pessoas
com computador por domicílio.
Praticamente toda a população da região
tem acesso a alguma fonte de água em
sua residência. O mesmo não acontece
em relação ao esgotamento sanitário, que
serve uma minoria das residências. Cerca
de 90% da população conta com serviço
de
coleta
de
lixo,
que
vai
predominantemente para lixões e aterros
sanitários
A região conta com boa rede hospitalar.
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(39,59%). Teresópolis é o município que
Os hospitais de Petrópolis, principalmente,
e Teresópolis dispõe de estrutura para
atendimento de emergência. Remoções
para o Rio de Janeiro são necessárias
apenas para cirurgias e procedimentos de
alta complexidade. Petrópolis conta ainda
com um centro de cardiologia que é
referência no estado.
Todos os municípios possuem serviços
básicos, como: telefonia, rede de
transporte público, postos de combustível,
lojas diversas, feiras, rede bancária,
mercados,
restaurantes,
bares
e
lanchonetes. Em todos os municípios
existem agências de correio, delegacias
ou posto da Polícia Militar.

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Acessos
A Sede Teresópolis, onde funciona a
administração, está localizada junto à área
urbana de Teresópolis, na entrada da
cidade, a cerca de 500m da área central e
com acesso bem sinalizado. O acesso a
partir do Rio de Janeiro é feito pelas BR-040
e BR-116 (Rio-Teresópolis).
O acesso à Sede Guapimirim é no Km 98,5
da BR-116, no início de subida da Serra de
Teresópolis. A rodovia corta a área do
parque e o acesso é bem sinalizado.
A Sede Petrópolis está localizada no bairro
do Bonfim, distrito de Corrêas. O acesso
terrestre principal é feito pela BR 040, que
liga o Rio de Janeiro (RJ) a Juiz de Fora
(MG). Do centro de Petrópolis até a portaria,
o acesso é através da Estrada UniãoIndústria, que margeia o Rio Quitandinha.
Deve-se tomar o acesso do Distrito de
Corrêas. Para quem vem de Teresópolis o
acesso é através da Rodovia BR-393
(Teresópolis-Itaipava). A partir de Corrêas o
acesso é feito por estrada de terra e trechos
ruins de asfalto e paralelepípedo. A portaria
do parque é a última construção na área
mais alta do bairro.

Clima
O clima do PARNASO e entorno, segundo
Köppen, é do tipo Cwb, correspondente ao
tropical de altitude, com uma curta estação

seca. A temperatura média anual varia de
13º a 23º C, sendo que nas cotas superiores
a 800m não ultrapassa os 19º C. A
pluviosidade apresenta uma distribuição
sazonal, com concentração de chuvas no
verão (dezembro a março) e período de
seca no inverno (junho a agosto). A
pluviosidade média anual varia de 1.500 a
mais de 3.600mm, sendo o local com maior
pluviosidade do estado do Rio de Janeiro.
Existe uma variação climática entre as
diferentes vertentes da serra, sendo a
vertente voltada para o oceano mais úmida
que aquelas voltadas para norte e oeste.

Relevo e geologia
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos
apresenta um relevo singular, fortemente
montanhoso, apresentando suas maiores
elevações na faixa que acompanha a linha
divisória dos municípios, que correspondem
ao divisor de bacias. A área do Parque
estende-se desde 200 metros até 2.263
metros de altitude, sendo que as cotas mais
elevadas predominam na parte central do
Parque.
A região do PARNASO tem origem nos
períodos pré-cambriano e eopaleozóico,
com predominância de granitos e gnaisses.
As espetaculares formas das montanhas no
trecho que deu nome à Serra dos Órgãos
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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. 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).
Solos
Não existem levantamentos detalhados que
abranjam toda a área do Parque Nacional
da Serra dos Órgãos. 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
relacionada às áreas de relevo montanhoso
e escarpado. Podem ser identificadas três
classes principais: Cambissolos, Neossolos
Litólicos e Argissolos em unidades simples
ou associações (CCPD, 2001). Associados
a estas classes 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
áreas de relevo com maior declividade e nas
vertentes com declives mais acentuados. Os
solos pertencentes a essa classe são
considerados de erodibilidade elevada
devido às condições de alta declividade que
os mesmos ocupam na paisagem. 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
muito
Hidrografia
susceptíveis aos processos de erosão.
O PARNASO protege mananciais que
drenam para as duas principais bacias
hidrográficas fluminenses, a do Paraíba do
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Sul e a da Baía de Guanabara. As encostas
do Parque, cuja orientação geral é sul,
drenam para a Baía de Guanabara (rios
Soberbo, Bananal, Sossego, Inhomirim,
Santo Aleixo, Iconha e Corujas), enquanto
as voltadas para o quadrante norte drenam
para o Rio Paraíba do Sul (rios Beija-Flor,
Paquequer, Jacó, Bonfim e Itacolomi).
Durante as chuvas torrenciais, há a
formação de rios temporários e o volume
dos
rios
perenes
aumenta
significativamente. Neste período, pode
ocorrer o fenômeno chamado de “cabeçad’água” ou “tromba-d’água”, principalmente
no Rio Soberbo, provocando eventualmente
acidentes nos diversos poços localizados na
Sede Guapimirim.
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 indicam que não há
contaminação da água nestas áreas.
Flora
O PARNASO apresenta uma vegetação
bem conservada, classificada como Floresta
Tropical Pluvial Atlântica e rica em
palmeiras, cipós, epífitas, e árvores de
elevado tamanho. As formas florestais são,
de modo geral, matas secundárias bem
evoluídas em relação à sucessão florestal,
com alguns trechos de cobertura original. O
botânico Rizzini, no clássico estudo Flora
organensis, identificou 2.029 espécies de
plantas no PARNASO, sendo 1220
dicotiledôneas, 352 monocotiledôneas, 284
pteridófitas e 147 briófitas.
A floresta atlântica do PARNASO pode ser
dividida em quatro diferentes formações
vegetacionais ou fitofisionomias, que variam
de acordo com a altitude:
Floresta baixo-montana: ocorre até cerca
de 500 a 800m de altitude, é caracterizada
por solos profundos e bem drenados, pouca
umidade e árvores que chegam a 15-20m.
Há uma densidade de árvores menor que
na floresta montana e poucas epífitas, como
bromélias, orquídeas e cipós; Esta
fisionomia vegetal apresenta normalmente
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apenas o estrato arbóreo, com o interior da
mata composto por uma densa vegetação,
mas sem estratos definidos. 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 (Rizzini, 1979).
Floresta montana: ocorre entre cerca de
600 e 1600 metros de altitude e abrange a
maior área do PARNASO. A floresta
montana é a que possui maior estratificação
vegetal entre as diferentes fisionomias da
mata atlântica e os solos profundos de
rochas cristalinas decompostas (até uma
profundidade de 60m) permitem a
ocorrência de árvores de grande porte – as
maiores árvores atingem até 40 metros, e o
dossel superior (conjunto contínuo de copas
de árvores) encontra-se entre 25 e 30
metros;
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.
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
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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.
Floresta alto-montana: ocorre entre 1.3001.500 metros e cerca de 1.800m de altitude.
É uma típica mata úmida, localizada nas
partes altas, que freqüentemente é envolta
por densas nuvens durante longos períodos,
também conhecida como mata nebular. 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 (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).
Campos de altitude: ocorrem acima de
1.600m, onde as temperaturas chegam
próximas de 0ºC no inverno. São
caracterizados
por
vegetação
baixa
(herbáceas, briófitas) e mais aberta,
dominada
por
vegetação
herbáceoarbustiva que se desenvolve sobre os
afloramentos rochosos. Por estar na parte
mais alta (área de contribuição, de onde
água e solo descem para outros locais, mas
que nada recebem, a não ser da atmosfera),
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
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347 espécies vegetais nesse ambiente, das
quais 66 endêmicas desse ecossistema,
como Prepusa hookeriana e Linum
organensis (Martinelli, 1996).
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.
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.
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, 101 de anfíbios, 82 de répteis
e 6 de peixes, uma riqueza significativa. As
727 espécies de vertebrados terrestres
registradas na UC 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.
A proteção que os animais recebem no
PARNASO, onde a pressão de caça é
menor e a presença humana controlada, faz
com que a área abrigue diversas espécies
endêmicas e/ou ameaçadas. Comparandose a lista de espécies já identificadas no
Parque com as listas oficiais de fauna
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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.
Entre os mamíferos destacam-se o macaco
muriqui Brachyteles arachnoides e a onçaparda Felis concolor. As três espécies de
mamíferos com maior porte, a anta Tapirus
terrestris, a onça-pintada Panthera onca, e o
queixada Tayassu pecari são 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
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 espécies
de maior destaque está o tietê-de-coroa
Calyptura cristata, espécie endêmica da
Serra dos Órgãos.
Entre os répteis são 82 espécies
registradas, cerca de 40% das espécies
registradas para a Mata Atlântica, com
destaque
para
o
cágado-da-serra
Hydromedusa maximiliani e 54 espécies de
serpentes. Entre os anfíbios destaca-se o
sapo-pulga Psyllophryne didactyla, o menor
anfíbio do mundo.
Patrimônio histórico e 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.
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 de
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representa
significativo
remanescente
histórico-cultural do período de ocupação
colonial do recôncavo da Guanabara.
Em sua fachada está gravada a data de
1713 e teria sido construída por um certo
Padre Antônio Tavares. A capela é
tombada, desde 1989, pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de
Janeiro – INEPAC/RJ.
O casarão que abriga o Centro de Visitantes
Museu Von Martius, na Sede Guapimirim do
PARNASO, é remanescente da antiga
Fazenda da Barreira. 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.
Nesta fazenda foi feita a aclimatação e o
cultivo da quina Cinchona calisaya no país.
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).
O patrimônio arquitetônico da Sede
Teresópolis também merece destaque.
Suas principais estruturas 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.
Em relação ao patrimônio cultural imaterial,
merecem destaque as inúmeras referências
à Serra dos Órgãos em relatos de viajantes
e naturalistas em missão no Brasil. Além
disso, 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.
Atrativos e trilhas para visitação
A Serra dos Órgãos é considerada um dos
principais
centros
de
escalada
e
montanhismo do país. Entre os atrativos
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naturais da Serra dos Órgãos destacam-se
a
travessia
Petrópolis-Teresópolis,
considerada a mais bela e clássica trilha de
longo curso do Brasil; o Dedo de Deus,
montanha símbolo da escalada brasileira; a
as cachoeiras do rio Soberbo.
Na Sede Teresópolis os principais atrativos
são a piscina natural e as trilhas Suspensa,
Mozart Catão e Primavera, com sinalização
e placas interpretativas, além do acesso à
trilha da Pedra do Sino, ponto culminante do
PARNASO. Na Sede Guapimirim destacamse o patrimônio histórico (capela e casarão)
e as cachoeiras do rio Soberbo,
principalmente os poços Verde, do Sossego
e da Capela. A Sede Petrópolis conta com o
Poço do Paraíso e a Cachoeira Véu da
Noiva, além de ser a porta de entrada da
trilha da travessia.
Além dos atrativos citados, muitas outras
trilhas, vias de escalada e cachoeiras
podem ser visitadas, com regras específicas
de acesso dependendo do grau de
preservação e do zoneamento do Parque. O
Parque recebeu quase 100.000 visitantes
em 2006, sendo o quarto parque nacional
mais visitado do país.
Situação fundiária e ocupação do solo
no PARNASO e entorno
A situação fundiária do PARNASO é
complexa. Apenas cerca de 30% da área
está regularizada. No entanto, grande parte
de área não regularizada trata-se de
escarpas e áreas não ocupadas, de forma
que há apenas duas localidades no interior
do Parque com ocupação humana: Bonfim
(Petrópolis) e Garrafão (Guapimirim). A
indefinição dos limites do PARNASO até
1984 contribuiu para o agravamento da
situação fundiária do Parque, uma vez que
até aquele momento, as áreas do Bonfim e
do Garrafão (entre outras) muitas vezes não
eram consideradas parque.
A área do Bonfim, localizada no distrito de
Correias, em Petrópolis, era uma grande
fazenda do Banco Construtor do Brasil, que
entrou em decadência na década de 40 e foi
abandonada pelos proprietários. A partir de
então, a área passou a ser ocupada pelos
antigos empregados da fazenda e suas
famílias, e hoje é um bairro, sendo que 200
hectares ocupados por cerca de 300
pessoas encontram-se dentro dos limites do
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PARNASO. Esta região é de importância
estratégica para o PARNASO, pois é onde
se inicia o percurso da travessia PetrópolisTeresópolis, uma de suas maiores atrações.
A falta de regularização fundiária da área
dificulta a ação do Parque no controle e
organização da visitação. A única estrutura
que o PARNASO possui hoje na região é
uma pequena portaria, construída com
recursos doados por empresários locais em
terreno cedido por um dos posseiros, que
não apresenta as condições mínimas
necessárias para atender com conforto os
visitantes e abrigar pessoal do parque.
A região do Garrafão localiza-se à margem
direita da BR-116, com acesso na altura do
km 95. Trata-se de um condomínio
constituído principalmente por casas de
veraneio, com cerca de 90 casas. Hoje esta
região
não
apresenta
crescimento
populacional ou expansão urbana, mas é
estratégica por se tratar do corredor entre o
PARNASO e o Parque estadual dos Três
Picos.
Cortando o PARNASO em 10 km, a BR-116
(Rio-Teresópolis) gera diversos impactos no
Parque,
como
poluição
sonora
e
atmosférica; atropelamento de fauna;
barreira à dispersão de fauna e flora; e
acesso a áreas do parque sem controle pela
portaria, inclusive importantes vias de
escalada, como o Dedo de Deus.
O PARNASO está localizado entre duas
cidades de médio porte, Petrópolis e
Teresópolis, que se encontram em processo
de expansão urbana. As duas cidades vêm
se expandido em direção ao Parque,
ocupando áreas florestadas contíguas. Em
alguns pontos, a cidade chega a encontrar
os limites do PARNASO, como na Granja
Guarany (Teresópolis).
Na faixa de 10 km ao redor do Parque,
estabelecida pela resolução CONAMA nº
13/90 como área de atuação da UC para
licenciamento
ambiental,
encontram-se
desde áreas florestadas, como a Serra da
Estrela, em Magé, até áreas urbanas
consolidadas,
como
a
cidade
de
Teresópolis, passando por áreas agrícolas e
condomínios de veraneio.
Para fins de definição de área de atuação, o
PARNASO considera hoje 14 comunidades
nos 4 municípios como entorno imediato.
São comunidades que fazem fronteira com
os limites do parque. Em Teresópolis, são
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as comunidades de Granja Guarany, Ingá,
Corta-vento, Jardim Serrano e QuebraFrascos. Em Petrópolis: Jacó, Bonfim,
Cascatinha e Caxambu. Em Magé, Santo
Aleixo. Em Guapimirim, Barreira, Caneca
Fina, Monte Olivete e Limoeiro.
Estrutura e atividades desenvolvidas
O PARNASO possui três sedes: em
Teresópolis, onde fica a sede administrativa,
em Guapimirim e Petrópolis, onde se
concentram as atividades de uso público. A
infra-estrutura existente inclui 2 Centros de
Visitantes (Teresópolis e Guapimirim);
guaritas
de
controle
de
visitação
(Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim);
diversos prédios administrativos; auditório
multimídia; 13 residências funcionais;
Centro de operações; garagem; pousada;
alojamento (20 lugares); casa para
pesquisadores; 3 áreas de camping; abrigo
de montanha; herbário; laboratório de
geoprocessamento; piscina natural e mesas
para piquenique; 2 quiosques para venda de
lanches; 13 veículos de diferentes
categorias em bom estado de conservação.
O pessoal inclui 17 servidores do quadro
permanente do IBAMA (10 analistas
ambientais, 1 analista administrativo, 3
técnicos administrativos e 3 técnicos
ambientais); 28 vigilantes (7 postos em
turnos de 12/36h); 15 serventes (limpeza e
conservação); 28 brigadistas do PrevFogo
(temporários – seis meses/ano); 8
funcionário de apoio administrativo.
Entre as atividades desenvolvidas na UC
destacam-se o gerenciamento da pesquisa
científica, a visitação pública, a fiscalização,
a educação ambiental, prevenção e
combate a incêndios florestais, ações de
controle do entorno e administração
financeira. O PARNASO é a unidade de
conservação federal com maior número de
projetos de pesquisa em andamento no
país, com atuação de quase 40 instituições
científicas.
Outra importante atividade é o Conselho
Consultivo,
que
garante
a
gestão
participativa com 48 conselheiros (24
titulares e 24 suplentes) que representam
instituições públicas e a sociedade civil
organizadas de forma paritária e auxiliam na
gestão da UC. As vagas no conselho estão
distribuídas da seguinte forma: 9 vagas para
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instituições públicas de proteção e gestão
ambiental; 6 vagas para instituições
usuárias
de
recursos
ou
serviços
ambientais; 3 vagas para entidades
ambientalistas; 2 vagas para associações
de produtores rurais; e 4 vagas para
associações de moradores.
Além de gerenciar os contratos e recursos
orçamentários do PARNASO, na Serra dos
Órgãos está concentrada a gestão de outras
oito unidades de conservação federais no
estado do Rio de Janeiro (PARNA
Jurubatiba, ReBio Poço das Antas, ReBio
União, ReBio Tinguá, ESEC Guanabara,
APA São João, APA Guapimirim e APA
Petrópolis).
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
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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 submontana, 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, 104 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, maior primata
das Américas e um dos cinco mais
ameaçados do mundo, a Saudade-de-asacinza (Tijuca condita), o sapo-pulga
(Psyllophryne didactyla) e o opilião-deferradura-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.
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
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Brasil de elevada exigência técnica
escaladas.

para

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
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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).
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PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A metodologia de planejamento adotada na
elaboração deste plano de manejo foi
participativa, incluindo diversos momentos
de integração com as comunidades do
entorno, a sociedade civil e o conselho
consultivo. Foram realizadas cinco reuniões
abertas com a comunidade nos municípios
do entorno e uma oficina de planejamento
participativo. As câmaras técnicas do
conselho participaram na elaboração e
discussão dos programas temáticos.
A partir do diagnóstico da UC, que foi
realizado com base nas informações
disponíveis sobre a área, sobretudo dos
resultados das pesquisas já realizadas,
foram estabelecidos os objetivos específicos
de
manejo
e
seu
zoneamento,
estabelecendo normas e diferentes graus de
restrição de uso para cada zona. As ações
gerenciais gerais foram reunidas por
programas temáticos e as ações localizadas
foram estabelecidas nas diferentes Áreas
Estratégicas identificadas na Oficina de
Planejamento Participativo.

montana, nos campos de altitude e na
vegetação rupícola.
•

Proteger elementos singulares da
paisagem,
como
monumentos
geológicos de caráter único, tais como o
Dedo de Deus.

•

Contribuir para a manutenção dos
padrões climáticos da região, que
exerce atração turística.

•

Proteger
os
recursos
hídricos,
especialmente
as
nascentes
e
mananciais das bacias hidrográficas que
nascem no Parque, tais como: Soberbo,
Caxambu, Beija-Flor, Paquequer e
Roncador.

•

Preservar in situ o patrimônio genético,
espécies
raras,
endêmicas
e
ameaçadas, como a Saudade-de-asacinza
Tijuca
condita,
sapo-pulga
Psyllophryne didactyla e opilião-deferradura-neon
Graphinotus
Therezopolis.

•

Preservar espécies bandeiras para a
conservação, como o palmito-jussara
Euterpe edulis, a bromélia-imperial
Alcantarea imperialis, o samambaiaçu
Dicksonia sellowiana, o trinca-ferro
Saltator similis, a jaguatirica Felis
yaguarundi
e
o
muriqui-do-sul
Brachyteles arachnoides, um dos
primatas mais ameaçados do mundo.

•

Propiciar a visitação, lazer e recreação
de forma ordenada, voltados para a
sensibilização ambiental e a valorização
e conservação do patrimônio natural.

•

Propiciar a prática de montanhismo e
escalada respeitando princípios de
mínimo impacto e segurança.

•

Preservar o patrimônio histórico-cultural,
como a Capela de Nossa Senhora da
Conceição do Soberbo.

•

Promover a educação ambiental,
constituindo-se
como
espaço
pedagógico difusor de conceitos e
práticas ambientalmente corretas em
nível regional.

•

Promover

Objetivos específicos
Os objetivos específicos do Parque foram
definidos com base na Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação SNUC (Lei nº 9985/2000), nos objetivos
estabelecidos para a categoria de manejo
Parque
Nacional
e
nos
objetivos
estabelecidos no decreto de criação do
PARNASO, além dos subsídios do plano de
manejo anterior e das informações
levantadas
no
III
Encontro
de
Pesquisadores, a saber:
•

•

•

Proteger porção do refúgio pleistocênico
Rio de Janeiro, importante centro de
endemismo e diversidade.
Preservar a área central do Corredor de
Biodiversidade da Serra do Mar, maior
porção remanescente da floresta
atlântica.
Preservar as diferentes fitofisionomias e
organismos associados ao longo do
gradiente altitudinal na floresta pluvial
sub-montana,
na floresta pluvial
montana, na floresta pluvial alto-

a

integração

com

as
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comunidades do entorno visando a
proteção e a minimização dos impactos
ambientais.

Essa zona é dedicada à proteção integral de
ecossistemas e dos recursos genéticos e ao
monitoramento ambiental.

Incentivar e dar suporte a pesquisas
específicas e interdisciplinares que
gerem conhecimento sobre a região e
auxiliem na formulação de estratégias
de conservação.

Zona primitiva: é aquela onde tenha
ocorrido pequena ou mínima intervenção
humana, contendo espécies da flora e da
fauna ou fenômenos naturais de grande
valor científico. O objetivo é a preservação
do ambiente natural e ao mesmo tempo
facilitar as atividades de pesquisa científica,
conscientização
ambiental
e
formas
primitivas de recreação.

Zoneamento
O zoneamento de uma unidade de
conservação é um instrumento de
ordenamento territorial, utilizado como
ferramenta no manejo da unidade de
conservação, estabelecendo zonas com uso
diferenciado, de acordo com a fragilidade e
potencialidade de cada ambiente e
orientando as ações de proteção para os
diferentes ambientes da UC.

Zona de Uso Extensivo: é aquela
constituída em sua maior parte por áreas
naturais, podendo apresentar algumas
alterações humanas. O seu objetivo do
manejo é a manutenção de um ambiente
natural com mínimo impacto humano,
apesar de oferecer acesso e facilidade
públicos para fins educativos e recreativos.

De acordo com o Art. 2º do SNUC, entendese por zoneamento a “definição de setores
ou zonas em uma unidade de conservação
com objetivos de manejo e normas
específicos,
com
o
propósito
de
proporcionar os meios e as condições para
que todos os objetivos da unidade possam
ser alcançados de forma harmônica e
eficaz”.

Zona de Uso Intensivo: é aquela constituída
por áreas naturais ou alteradas pelo
homem. O ambiente é mantido o mais
próximo possível do natural, podendo
conter: centro de visitantes, museus, outras
facilidades e serviços. O objetivo geral do
manejo é facilitar a recreação intensiva e a
conscientização ambiental em harmonia
com o ambiente natural.

O Zoneamento do PARNASO foi revisto
com base nas informações disponíveis e em
critérios técnicos levantados durante o
processo de atualização (oficinas e reuniões
técnicas). As zonas estabelecidas neste
documento
estão
baseadas
no
Regulamento dos Parques Nacionais
Brasileiros, aprovado pelo Decreto n°
84.017, de 21/09/1979 e no “Roteiro
Metodológico de Planejamento: Parque
Nacional, Reserva Biológica e Estação
Ecológica” (Galante et al., 2002).

Zona Histórico-Cultural: é aquela onde são
encontradas amostras do patrimônio
histórico-cultural, que serão preservadas,
estudadas, restauradas e interpretadas para
o
público,
servindo
à
pesquisa,
conscientização ambiental e ao uso
científico. O objetivo é preservar as
manifestações históricas e culturais para
pesquisas,
estudos,
conscientização
ambiental e interpretação.

As zonas intangível e primitiva, as mais
restritivas, representam 92% da UC (9.801
hectares). As demais zonas que prevêem
uso mais intensivo somam apenas 2,66%
(568 hectares) e as zonas em que há
conflitos de uso ou necessitam de
recuperação somam 5,3% da área total (283
hectares). As zonas tem diferentes
restrições de uso caracterizadas a seguir:
Zona Intangível: é aquela que representa o
mais alto grau de preservação, não se
tolerando quaisquer alterações humanas.

Zona de Recuperação: é aquela que contém
áreas consideravelmente antropizadas,
Zona provisória que, uma vez restaurada,
será incorporada novamente a uma das
categorias de zonas permanentes. As
espécies exóticas introduzidas deverão ser
removidas e a restauração deverá ser
natural ou naturalmente induzida. O objetivo
é deter a degradação dos recursos ou
restaurar a área.
Zona de Uso Especial: é aquela que contêm
as áreas necessárias à administração,
manutenção e serviços da Unidade de
Conservação,
abrangendo
habitações,
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oficinas e outros. O objetivo é minimizar o
impacto da implantação das estruturas ou
os efeitos das obras no ambiente natural ou
cultural da Unidade.
Zona de Ocupação Temporária: são áreas
dentro das Unidades de Conservação onde
ocorrem concentrações de populações
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humanas residentes e as respectivas áreas
de uso. Zona provisória, uma vez realocada
a população, será incorporada a uma das
zonas permanentes. Seu objetivo é garantir
a integridade das áreas não regularizadas e
ainda ocupadas dentro da Unidade de
Conservação.
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Tabela síntese do zoneamento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Intangível

Zona

Zona descrição

Área em
hectares
(% da UC)

ZI - Vale das Antas,
cabeceiras dos rios
Paquequer,
Bonfim, Ponte de
Ferro, Sossego,
Bananal e
Soberbo.

Total

Primitiva

ZP 2 - Área de
Teresópolis, entre
a Zona Intangível e
os limites da UC.
ZP 3 - Áreas de
montanhismo na
alta montanha e
entorno

Uso
Extensivo

Caracterização Geral
Meio Físico

Principais conflitos

Uso permitido

Meio Biótico

Alto índice de endemismo nos
campos de altitude;
Presença de nascentes de vários
rios que abastecem a região;
Presença de florestas primárias
no Vale do Soberbo;
Registros de ocorrência do
muriqui.

Altitudes elevadas;
Relevo acidentado;
Paredões rochosos;
Nascentes;

Campos de altitude;
Plantas endêmicas;
Florestas bem
preservadas;
Animais raros e
ameaçados

Existência de monumentos
naturais com possibilidade de
uso público;

Relevo acidentado
com alto valor
paisagístico;
Paredões rochosos;
Rios caudalosos com
ocorrência de
cabeças d’água.

Florestas
preservadas;
Registro ocasional de
animais ameaçados.

Presença de vegetação
preservada em área de transição
para a zona intangível.

Altitudes elevadas;
Rios de pequeno
porte.

Florestas
preservadas.

Ocorrência de campos de
altitude em áreas de interesse
para montanhismo;
Presença de vegetação
preservada em área de transição
para a zona intangível.

Altitudes elevadas;
Relevo acidentado;
Paredões rochosos;
Rios de médio porte.

Caça;
Extração de palmito

Fiscalização;
Pesquisa;

4.799,32 (45,05%)

ZP 1 - Complexo
Dedo de Deus e
vales dos rios
Iconha e Soberbo

Total

4.799,32

Critério de Inclusão

682,75

1528,82

2790,38

Caça;
Visitação irregular

Fiscalização;
Pesquisa;
Uso público restrito

Campos de altitude;
Florestas
preservadas;

5.001,95 (46,95%)
ZUE 1 - Trilhas
Mozart Catão e
Cartão Postal
(Teresópolis),
Morro Santo
Antônio Mirim e Rio
Paquequer.

103,78

Existência de atrativos e trilhas
com potencial para interpretação
ambiental. Necessidade de infraestrutura mínima para uso
público.

Relevo acidentado;
Pequenos cursos
d’água.

Florestas
secundárias;
Registro ocasional de
animais ameaçados.

Caça ocasional;
Visitação irregular

Fiscalização;
Pesquisa;
Interpretação
ambiental;
Uso público
moderado;

Uso Extensivo (cont.)
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ZUE 2 - Trilha da
Travessia e áreas
de acampamento
do Sino e do Açu

ZUE 3 - Bacia do
Rio Santo Aleixo,
abaixo dos 400 m.

Total

Uso intensivo

51,56

Altitudes elevadas;
Relevo acidentado;
Nascentes;

Campos de altitude;
Florestas
preservadas e
secundárias;
Registro ocasional de
animais ameaçados.

Baixas altitudes;
Rios caudalosos

Florestas
preservadas e
secundárias;
Registro ocasional de
animais ameaçados.

Visitação irregular

Caça;
Visitação irregular

Fiscalização;
Pesquisa;
Uso público
potencial (depende
de estudos)

242,2 (2,27%)

ZUI 1 - Área de
visitação da Sede
Teresópolis.

ZUI 2 - Área de
visitação da Sede
Guapimirim.

ZUI 3 - Área da
Sede Petrópolis,
até o Poço Paraíso.
Total

86,93

Existência da trilha PetrópolisTeresópolis, um dos principais
atrativos do Parque;
Necessidade de infra-estrutura
mínima para controle do uso
público.
Existência de cachoeiras e
trilhas com potencial para uso
público;
Necessidade de infra-estrutura
mínima para ordenamento do
uso público.
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23,63

14,23

2,62

40,5 (0,38%)

Existência de atrativos com
potencial para interpretação
ambiental;
Existência de infra-estrutura para
orientação dos visitantes,
educação ambiental e recreação;
Potencial de visitação mais
intensa com baixo impacto em
função da existência de vias
calçadas.
Existência de atrativos com
potencial para interpretação
ambiental;
Existência de infra-estrutura para
orientação dos visitantes,
educação ambiental e recreação;
Potencial de visitação mais
intensa com baixo impacto em
função da existência de vias
calçadas.
Existência de atrativos com
potencial para uso público;
Necessidade de instalação de
infra-estrutura de apoio e
orientação do visitante na Sede
Petrópolis.

Relevo acidentado;
Rios caudalosos

Floresta secundária;

Baixas altitudes;
Rios caudalosos

Floresta secundária

Rios caudalosos

Floresta secundária

Presença de flora exótica;
Presença de animais
domésticos.

Presença de flora exótica;

Ocupações;
Agricultura

Fiscalização;
Pesquisa;
Interpretação
ambiental;
Uso público
intenso;

Histórico-Cultural
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ZHC 1 - Ilha da
Capela de Nsa. Sra
da Conceição do
Soberbo.
ZHC 2 - Área das
ruínas dos terraços
da Fazenda
Barreira.

Total

Recuperação

ZR 2 - Faixa de
100 metros ao l

ZR 3 Faixa de 100
metros e

Total
Uso
Especial

0,011

Presença de estrutura de valor
histórico, com potencial para
visitação e pesquisa.

Ilha artificial instalada
entre dois braços de
rio caudaloso;
Relevo pouco
acidentado

Ambiente antropizado

Templo religioso em UC;
Dificuldades burocráticas
e orçamentárias para
preservação do
patrimônio

Pequenos cursos
d’água;
Relevo pouco
acidentado

Floresta secundária

Não há

Ambiente impactado
por cortes de terreno
e aterros, áreas
pavimentadas

Floresta secundária
com presença de
espécies exóticas

Poluição atmosférica e
sonora proveniente da
rodovia

Pesquisa;
Interpretação
ambiental;
Uso público
limitado;

0,02 (0,00%)

ZR 1 - Faixa ao
longo da Rodovia
BR-

Total

0,007

Presença de estrutura de valor
histórico, com potencial para
visitação e pesquisa.
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202,73

27,42

106,43

Presença de espécies exóticas e
impactos decorrentes da
construção e operação da BR116;
Presença de espécies exóticas e
áreas degradadas no entorno da
área ocupada por casas no
Garrafão.
Necessidade de mitigação de
impactos provenientes da
supressão de vegetação na faixa
da LT.
Presença de espécies exóticas e
áreas degradadas no entorno da
área ocupada por casas no
Garrafão.
Necessidade de intervenções
para conter erosão na trilha da
Travessia.

Alta declividade;

Alta declividade;
Presença de diversos
cursos d’água;

Floresta alterada por
efeitos de borda

Invasões; Desmatamento

Floresta secundária

Presença de animais
domésticos e plantas
exóticas;
Visitação desordenada;

Fiscalização;
Pesquisa;
Manejo de
espécies e
recuperação de
áreas degradadas

336,6 (3,16%)
ZE 1 - Estrutura
administrativa da
Sede Teresópolis
ZE 2 - Estrutura
administrativa da
Sede Guapimirim

0,72

0,10
0,82 (0,01%)

Presença de infra-estrutura
administrativa.
Presença de infra-estrutura
administrativa.

Área alterada, com
construções

Área antropizada;
Vegetação
secundária esparsa

Não há

Atividades
administrativas;
Uso de residências
funcionais
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Uso Conflitante

ZUC 1 - Faixa de ro
lamento da
Rodovia BR-116 e
Posto Garrafão.
ZUC 2 - Faixa da
Linha de
Transmissão Santo
Aleixo-Petrópolis.

ZUC 3 - Barragem
do Beija-Flor.

Ocupação Temporária

Total

9,98

1,34

0,005

Existência de áreas alteradas
por infra-estrutura de
transportes;
Presença de empreendimentos
conflitantes com UC de proteção
integral.
Existência de áreas alteradas
por infra-estrutura de energia;
Presença de empreendimento
conflitante com UC de proteção
integral.

Presença de estrutura conflitante
com UC de proteção integral.
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Relevo acidentado;
Presença de diversos
cursos d’água;
Área pavimentada e
totalmente alterada
Alta declividade;
Presença de torres
da linha de
transmissão

Ambiente antropizado
por barramento de
curso d’água (represa
artificial)

Área totalmente
antropizada

Vegetação suprimida
na faixa da linha de
transmissão;

Floresta secundária
em estágio avançado
de regeneração;

Circulação de veículos;
Poluição atmosférica e
sonora;
Visitação irregular
Supressão de vegetação
para manutenção da
linha;
Tendência de ocupação
irregular no eixo da LT
Captação de água não
regularizada;
Manutenção das
instalações com
procedimentos
inadequados;
Barreira para o fluxo de
fauna

Fiscalização;
Passagem de
veículos e pessoas

Fiscalização;
Pesquisa

Fiscalização;
Pesquisa;
Visitação (sem
banho);

11,3 (0,11%)

ZOT1 - Áreas
ocupadas no Vale
do Bonfim.

ZOT 2 - Áreas
ocupadas no Vale
do Garrafão.
ZOT 3 - Áreas
ocupadas na
Barreira.

152,12

Presença de casas e outras
estruturas urbanas em áreas não
regularizadas dentro da UC.

63,84

Presença de casas de veraneio
em áreas não regularizadas
dentro da UC.

4,87

Presença de sítios e casas em
áreas não regularizadas dentro
da UC.

Total

220,8 (2,07%)

Total
Geral

10.653,59 (100,00%)

Relevo relativamente
acidentado;
Presença de diversos
cursos d’água;
Áreas alteradas por
cortes de terreno e
aterros
Relevo acidentado;
Presença de diversos
cursos d’água;
Áreas alteradas para
construção
Relevo pouco
acidentado;
Rio caudaloso
(Soberbo)

Área antropizada;
Vegetação alterada e
fragmentada;
Agricultura;

Área antropizada;
Vegetação alterada;

Área antropizada;
Vegetação alterada;

Construções;
Presença de animais
domésticos e plantas
exóticas cultivadas;

Construções;
Presença de animais
domésticos e plantas
ornamentais exóticas;
Construções;
Presença de animais
domésticos e plantas
exóticas;

Fiscalização;
Moradia em
construções
existentes até
regularização;
Uso agrícola de
áreas de plantio já
estabelecidas até
regularização
fundiária
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interesse da unidade, tais como
rodovias,
barragens,
aquedutos,
oleodutos, linhas de transmissão, entre
outras.

Normas Gerais da Unidade de
Conservação
•

•

É proibida a vinculação da imagem do
Parque
Nacional
a
qualquer
manifestação
de
caráter
políticopartidário ou manifestações religiosas.
É proibido o sobrevôo na área do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos a
uma altura inferior a 500 metros do
ponto mais alto, sem autorização por
escrito da administração da UC, da
Administração Central do IBAMA ou da
SUPES/RJ.

•

É proibida a construção de novas
edificações não previstas neste plano de
manejo.

•

A velocidade máxima nas vias internas é
30 km/h.

•

Após a implantação do sistema de
transporte interno na Sede Teresópolis,
não será permitido o trânsito de veículos
particulares na estrada da Barragem em
horário de funcionamento do sistema.

•

O estacionamento é permitido somente
nas áreas identificadas ou seguindo
orientação de funcionários do Parque.

•

A infra-estrutura a ser instalada na
unidade limitar-se-á àquela necessária
para o seu manejo e prevista neste
plano de manejo.

•

As vias internas não poderão ser
alteradas, salvo em casos excepcionais
de interesse da UC, após estudos
específicos.

•

São proibidas a caça, a pesca, a coleta
e a apanha de espécimes da fauna e da
flora, em todas as zonas de manejo,
ressalvadas aquelas que objetivem o
manejo de espécies exóticas após
avaliação e aquelas com finalidades
científicas devidamente autorizadas.

•

É proibido o uso de cavalos, mulas e
outros animais de carga no PARNASO,
exceto quando não houver alternativas
de outros meios de locomoção para a
realização de atividades de interesse da
unidade.

•

É vedada a construção de quaisquer
obras de engenharia que não sejam de

•

O
licenciamento
ambiental
de
empreendimentos
residenciais,
comerciais ou agrícolas de pequeno e
médio porte fora da Zona de
Amortecimento do PARNASO não
necessita de anuência da unidade, nos
moldes da Resolução CONAMA no
13/1990, salvo em caso de interesse
manifesto da UC.

•

O horário de expediente do Parque
Nacional é de 08:00 às 18:00 h, com
horário de almoço das 12:00 as 14:00,
com as seguintes especificidades.
 Os servidores do IBAMA estão
sujeitos ao regime de 40 horas
semanais, a serem cumpridas
dentro da programação de trabalho
definida pela Chefia em conjunto
com os servidores.
 Os serviços de fiscalização,
prevenção e combate a incêndios
serão realizados dentro das
necessidades
apresentadas,
conforme programação definida
pela
coordenação
ou
em
atendimento às denúncias ou
regime de urgência. Conforme
determinado pelo Estatuto do
Servidor Público Federal, os
servidores não terão direito a
adicional noturno ou horas extras,
devendo
gozar
folga
correspondente
às
horas
trabalhadas logo que possível.
 Em caso de emergências (resgate
e
salvamento,
combate
a
incêndios,
derramamento
de
poluentes e casos similares) os
servidores e prestadores de
serviço poderão ser convocados
para auxiliarem no trabalho.

•

A administração do Parque Nacional
poderá recorrer a servidores de outras
unidades do IBAMA para analisar e
atuar em casos para os quais nenhum
dos servidores lotados no PARNASO
tenha
habilitação
técnica
ou
conhecimentos suficientes.

•

Os

funcionários

de

empresas
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prestadoras dos serviços sujeitos a
terceirização e aqueles contratados
temporariamente pelo IBAMA para
prestação de serviços no Parque
Nacional, como por exemplo, aqueles
contratados para compor as brigadas de
prevenção e combate a incêndios,
deverão respeitar as normas da UC.
•

•

Todos os servidores ou funcionários de
empresas prestadoras de serviço que
infringirem qualquer das normas do
Regimento
ou
outras
legislações
pertinentes
serão
submetidos
a
processos administrativos e no caso de
terceirizados serão encaminhados às
respectivas empresas para apuração
dos fatos e substituição por outra
pessoa, sem prejuízo das demais
sanções administrativas e/ou criminais.
A entrada de pessoas para resolver
assuntos particulares com funcionários e
servidores durante o horário de
expediente deverá ser autorizada pela
administração da Unidade.

•

É proibido introduzir (soltar ou plantar)
qualquer espécie de animal ou vegetal
no Parque.

•

Não é permitida a entrada e
permanência de animais domésticos ou
exóticos (cães, gatos etc.), exceto nos
casos previstos na Lei Federal Nº.
11.126, de 27 de junho de 2005 (cãesguia).

•

Espécies exóticas e animais domésticos
dentro da área da unidade deverão ser
erradicados, após estudos específicos.

•

Não será permitida a delimitação de
espaços específicos para práticas
religiosas.

•

Somente aqueles eventos religiosos
previstos no Art.37 do Decreto
84.017/1979 (Regulamento de Parques
Nacionais) podem ser realizados na
unidade,
desde
que
autorizados
previamente.

•

Manifestações religiosas praticadas
dentro dos limites do Parque não podem
fazer uso de fogo ou deixar qualquer
resíduo, sendo proibido o uso de
qualquer aparelho sonoro.
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•

Quaisquer atividades que coloquem em
risco a integridade da UC deverão ser
imediatamente
suspensas,
independente de possuírem autorização.

•

Empreendimentos conflitantes com UC
de proteção Integral já existentes no
Parque deverão apresentar cronograma
de desinstalação e/ou firmar acordo para
mitigação e compensação de danos
ambientais.

•

O consumo de bebida alcoólica e de
quaisquer
outras
substâncias
consideradas entorpecentes no interior
do Parque é proibido. Exceção somente
para o consumo de bebida alcoólica no
interior da pousada e restaurante e nas
residências funcionais.

•

Não será permitida a realização de
eventos de competição esportiva no
interior do Parque, que não estejam
previstos neste plano de manejo.

•

É proibido entrar no Parque portando
armas, facões, tinta spray, aparelho de
som ou outros objetos incompatíveis
com a conduta consciente em unidades
de
conservação,
salvo
quando
autorizados
previamente
pela
administração da unidade. Os fiscais e
vigilantes poderão solicitar a abertura de
bolsas e mochilas e impedir a entrada
de tais objetos.

Normas de uso público nas áreas de
visitação
•

O Parque está aberto à visitação todos
os dias da semana. O horário de entrada
é de 8h às 17h, devendo ser observados
os seguintes horários especiais:
 É permitida a entrada de 6h às 8h e
de 17h às 22h para acesso às trilhas
de montanha e áreas de camping,
mediante a aquisição antecipada de
ingresso.
 Os visitantes hospedados nas áreas
de camping ou na pousada podem
entrar no Parque até meia noite,
apresentando
o
recibo
de
hospedagem na portaria, salvo em
situações excepcionais previamente
autorizadas pela administração.
 Durante o horário de verão o Parque
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Nacional da Serra dos Órgãos terá o
seu horário de saída de visitantes
estendido até as 18:00 h, podendo
ser estabelecido outro horário a
critério da administração da UC.
 Para o abastecimento dos serviços
prestados pelos concessionários da
UC, os veículos entrarão pelo Portão
Japuíba, em horário diferenciado da
visitação, a ser definido nos
contratos de concessão.
•

O ingresso adquirido em uma das sedes
dará direito a acesso às outras sedes no
mesmo dia.

•

Os visitantes hospedados nas áreas de
camping ou na pousada que desejarem
visitar as trilhas de montanha deverão
seguir todos os procedimentos normais,
efetuando pagamento de taxas e,
quando couber, preenchendo termo de
responsabilidade.

•

•

É proibido fazer marcações ou
pichações em pedras, árvores ou
qualquer outra estrutura do Parque,
exceto
quando
necessário
para
realização
de
pesquisa
e
com
autorização prévia da administração da
unidade.
É proibido andar fora das trilhas, abrir e
utilizar atalhos.

•

Não é permitido alimentar os animais
silvestres.

•

Não é permitido usar aparelhos de som
no interior do Parque ou produzir sons e
estampidos que incomodem os outros
visitantes e alterem os hábitos dos
animais silvestres.

•

Nas áreas de camping e alojamento,
entre 22h e 8h deve ser observado o
horário de silêncio.

•

Não é permitido o uso de produtos de
higiene (sabonete, xampu, detergente
etc.), bronzeadores ou o consumo de
comidas e bebidas dentro da piscina
natural, rios ou poços de banho.

•

Na ausência de guarda-vidas não é
permitido nadar na parte funda,
demarcada pela raia de segurança da
piscina natural, localizada na Sede
Teresópolis.
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•

Todo o lixo produzido deve ser colocado
nas latas de lixo disponíveis na área de
uso público ou recolhido em sacos
plásticos e trazido de volta das trilhas.

•

Não é permitido fazer churrasco na área
do PARNASO.

Normas de visitação específicas para
atividades de montanhismo
•

O número máximo de visitantes na trilha
da Pedra do Sino e do Açu é de 100
pessoas para pernoite com acesso pela
portaria da Sede Teresópolis, 100
pessoas para pernoite com acesso pela
portaria da Sede Petrópolis e de 100
pessoas por portaria sem pernoite.

•

O camping na montanha só será
permitido nos arredores do Abrigo da
Pedra do Sino - Abrigo 4 (70 pessoas
acampadas e 30 no abrigo) e dos
Castelos do Açu (100 pessoas), em
locais a serem delimitados pela
administração do Parque e respeitandose a capacidade de carga estabelecida.

•

O camping fora destas áreas é proibido
e está sujeito a multa, salvo em casos
excepcionais
e
emergenciais
devidamente justificados.

•

Para fins de controle, segurança e
resgate, os grupos de excursionistas
com destino à área de montanha do
Parque deverão preencher o Termo de
Conhecimento de Risco, assinado por
um responsável, e portar identidade ou
CPF, bem como indicar um número de
telefone
fixo
para
contato
de
emergência.

•

Os montanhistas que pretendam usar a
trilha do Dedo de Deus e outras com
acesso pela BR-116 deverão preencher
o Termo de Conhecimento de Risco
informando, em caso de escalada, qual
via será utilizada.

•

Menores de idade desacompanhados
dos pais ou professores precisam
apresentar a autorização por escrito,
com cópia da identidade do responsável.

•

Fica proibido o porte de garrafas de
vidro na área de montanha.

•

É proibido fazer fogueiras. As refeições
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 Uma vez autorizada a escalada,
deverá ser preenchido e assinado o
termo de conhecimento de risco.

devem ser preparadas em fogareiros
portáteis ou nas cozinhas dos abrigos.
•

Todo o lixo produzido deve ser trazido
de volta das trilhas e disposto nas latas
de lixo disponíveis na área de uso
público.

•

Os montanhistas devem conhecer e
observar todas as normas de conduta
consciente em unidades de conservação
estabelecidas pelo Ministério do Meio
Ambiente.

•

Não é permitido nas trilhas de montanha
o uso de chinelos de dedo e sapatos de
salto alto.

•

Só será permitido o acesso às trilhas de
montanha portando os seguintes
equipamentos mínimos: lanterna e
pilhas, agasalho e cantil ou recipiente
para armazenar água.

•

A contratação de guia ou condutor por
visitantes não é obrigatória.

•

Em caso de acidente provocado por
conduta inadequada do visitante, os
custos da operação de resgate deverão
ser
restituídos
ao
IBAMA
pelo
responsável.

Normas de visitação específicas para
atividades de escalada
•

•

Escaladas na Zona Primitiva com
acesso por trilhas classificadas como de
montanhismo tradicional, deverão ser
precedidas de assinatura de termo de
responsabilidade e pagamento de taxas.
Escaladas na Zona Primitiva com
acesso por trilhas classificadas como de
montanhismo em áreas inóspitas
deverão ser precedidas de autorização
da administração do Parque e
pagamento de taxas.
 A autorização deverá ser solicitada
com no mínimo sete dias de
antecedência à administração do
parque.
 A autorização estará condicionada
ao número de participantes e à
declaração do responsável de
possuir condições técnicas de
realizar a via.

 Deverá ser apresentado um relatório
das condições da trilha, após o
retorno do montanhista, no prazo
máximo de trinta dias, como
condicionante
de
novas
autorizações.
•

É obrigatório o uso do tubo (shit tub)
para acondicionar as fezes excretadas
durante a escalada, e depois, levadas
para fora do Parque.

•

As intervenções para a manutenção de
vias (regrampeação, colocação de
cabos de aço etc.) devem ser
autorizadas pela administração do
PARNASO. Estas intervenções devem
observar o direito autoral da conquista
da via, e não devem alterar o seu grau
de dificuldade ou modificar as suas
características.

•

A autorização para abertura de novas
vias de escalada fica condicionada à
apresentação, com um mês de
antecedência, de solicitação por escrito
à
administração
do
PARNASO,
contendo as seguintes informações:
 Localização (Montanha ou área de
escalada, Face e Setor).
 Detalhe de localização (informar o
nome das vias próximas ou outros
dados que facilitem a localização do
projeto na parede).
 Descrição de acesso (informar a
trilha
pré-existente
que
será
utilizada, indicando a saída prevista
da mesma para a base da conquista
através da estimativa de extensão ou
tempo de caminhada).
 Equipe (informar nome, CPF e
telefone de cada conquistador,
sendo o primeiro responsável pela
apresentação do projeto).
 Data de início prevista.
 Descrição do projeto (descrever de
forma sucinta o traçado previsto,
indicando se é via ou variante; qual a
base e local previsto para o término
– se no cume ou em outra via já
existente; pontos notáveis que
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facilitem a identificação do traçado
previsto, tais como: fendas, diedros,
platôs, chaminés, canaletas, diques
de cristal etc; proteção prevista – se
móvel, fixa ou mista; se existe
previsão de bivaque na base ou na
parede).
•

Normas específicas para eventos
competitivos

O planejamento das novas vias de
escalada deverá considerar as seguintes
diretrizes:

É proibido realizar eventos competitivos
na Zona Intangível, na Zona Primitiva e
na Zona de Uso Extensivo da UC.

•

 É proibido molestar animais, remover
ou danificar vegetação no traçado da
via ou em platôs. Na escolha do
traçado devem ser priorizadas locais
sem vegetação.

É proibida a abertura de novas trilhas ou
áreas de acampamentos que não
estejam previstas neste Plano de
Manejo.

•

O responsável pela proposta de evento
competitivo deverá encaminhar ao
Parque um projeto, com antecedência
mínima de 90 dias, contendo os
seguintes itens detalhados:

 O planejamento da nova via deve
considerar sua história e evitar
abertura de variantes, como por
exemplo
vias
muito
próximas
àquelas já existentes e rotas
intermediando vias clássicas, entre
outros.
 Devem ser observadas as condutas
de mínimo impacto, como utilização
de proteções móveis em detrimento
da colocação de proteções fixas
(grampos e chapeletas) em fendas.
Os grampos devem estar restritos ao
mínimo essencial para garantir a
segurança do escalador.
 Grampos ou chapeletas não deverão
ser fixados em locais onde não
sejam absolutamente necessários
nem deverão ser utilizadas agarras
artificiais.
 Fica proibido quebrar
agarras na rocha.

•

dificuldade, localização das proteções
etc.

•

 É proibido fazer qualquer pintura,
pichações ou outras marcações na
parede.

•
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ou

cavar

 Atividades
pretendida.

propostas

e

data

 Roteiro detalhado com identificação
de possíveis áreas frágeis e
propostas de medidas mitigadoras
dos impactos.
 Informações sobre a necessidade de
eventuais intervenções em trilhas ou
outras áreas.
 Número de participantes.
 Previsão de apoio logístico e de
segurança (equipamentos, equipe de
apoio, veículos etc.).
 Plano de comunicação e mídia.
•

A análise da administração
Parque deverá contemplar
seguintes itens:

do
os

 Compatibilidade entre a atividade
proposta e os objetivos e normas da
UC.
 Avaliação do impacto ambiental do
evento.

Caso julgue necessário, a administração
do PARNASO poderá consultar a
Câmara Técnica de Turismo e
Montanhismo do Conselho Consultivo
para analisar os projetos de abertura de
novas vias.

 Medidas
mitigadoras
compensatórias necessárias.

Após a abertura da via, o escalador
deve apresentar ao PARNASO, no
prazo máximo de trinta dias, relatório
descritivo da conquista, relação de
equipamentos utilizados e o croqui da
via com informações como grau de

 Freqüência de eventos propostos e
períodos
mais
adequados,
considerando clima, estação do ano,
dias da semana, entre outros

e

 Compatibilidade
da
atividade
proposta com as outras atividades
de gestão ou de uso público
existentes no mesmo período.
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aspectos que possam minimizar os
impactos sobre os recursos da UC.
•

•

•

Antes da realização do evento o
representante legal da empresa ou
instituição deverá assinar um Termo
de Compromisso, onde serão
estabelecidas pela administração da
UC as condições para a realização
do evento, tais como: pagamento de
taxas; medidas mitigadoras e/ou
compensatórias, dentre outros.
O não cumprimento na íntegra do
Termo de Compromisso constitui
dano à unidade de conservação,
sendo
passível
de
sanção
administrativa e penal, impedindo
que a instituição ou empresa
promotora do evento obtenha novas
autorizações até que sejam sanadas
as pendências.
Os promotores e participantes de
qualquer evento deverão seguir
todas as normas da UC.
 Antes da realização do evento os
responsáveis deverão instruir os
participantes sobre as normas da
UC e sobre conduta consciente
em ambientes naturais.

•

•

A
empresa
e/ou
instituição
promotora do evento é responsável
pela segurança dos participantes,
devendo atender às exigências da
administração da UC e disponibilizar
pessoal, meios e equipamentos para
o atendimento e resgate de
eventuais participantes acidentados.
A
empresa
e/ou
instituição
promotora
do
evento
será
responsável pela imediata retirada
de instalações provisórias e coleta
do lixo produzido durante o evento.

Normas específicas para atividades de
treinamento militar
•

•

Atividades
de
treinamento
militar
deverão ser previamente autorizadas
pela administração da unidade de
conservação e respeitar as demais
normas da unidade.
O pedido para a realização de atividades
de treinamento deverá ser feito com
antecedência mínima de 10 (dez) dias à
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Administração do Parque.
•

As atividades de treinamento deverão
ser realizadas somente nos dias
úteis de semana, evitando-se sábados,
domingos e feriados.

•

Antes da realização do exercício, a
unidade militar, deverá instruir seus
subordinados ou integrantes quanto às
regras de conduta consciente em
ambientes naturais do Ministério do
Meio Ambiente (MMA),

•

É proibido ingressar no Parque com
armas carregadas ou portando munição
e realizar disparos com arma de fogo
(com munição real ou de festim) ou
acionar explosivos, artifícios pirotécnicos
e
agentes
químicos
(fumígenos,
lacrimogêneos etc.) dentro da área do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

•

É proibido o treinamento militar fora das
trilhas autorizadas para uso público,
salvo
em
caráter
excepcional
considerado de interesse da unidade de
conservação.

Planejamento por programas temáticos
As ações planejadas e detalhadas para
serem desenvolvidas em toda a área do
Parque e na região foram organizadas em
Programas Temáticos que vão orientar
todas as ações de manejo da unidade de
conservação. Os programas e seus
objetivos estão listados a seguir. As
atividades detalhadas estão na versão
integral deste plano de manejo.
Programa de Proteção
O objetivo deste programa é dotar o
PARNASO da estrutura mínima de pessoal
e equipamentos e estabelecer as ações
necessárias para garantir a conservação do
Parque e da Zona de Amortecimento,
incluindo ações de fiscalização, combate a
incêndios,
licenciamento
ambiental,
proteção do visitante e controle de espécies
invasoras, entre outras.
As principais atividades estão relacionadas
ao controle do crescimento urbano e da
ocupação desordenada no entorno, por
meio de operação de fiscalização de rotina,
atendimento de denúncias e vistorias
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técnicas para emissão de autorizações de
construção. As atividades de prevenção e
controle
de
incêndios
florestais,
desenvolvidas no âmbito do Programa
PrevFogo do IBAMA, também são
fundamentais para garantir a proteção do
patrimônio natural da UC. Este programa
inclui também as atividades relacionadas a
busca e resgate de visitantes perdidos ou
feridos nas áreas remotas do Parque.
Entre os resultados esperados estão: Centro
de Operações instalado, devidamente
equipado e funcionando; sistema de
fiscalização operando adequadamente, com
aumento de autuações e notificações a
curto prazo (dois anos) e redução a médio
prazo; captações de água regularizadas;
empreendimentos e construções no entorno
de acordo com a legislação ambiental e
normas da UC; pontos de invasão
identificados e controlados; e índice zero de
incêndio na área do Parque.
Programa de
Monitoramento

Pesquisa,

Manejo

e

As atividades incluem a identificação de
temas prioritários para pesquisa, contatos
com instituições para ampliar o número de
projetos de interesse do Parque e melhorias
na infra-estrutura oferecida para os
pesquisadores. As ações de manejo e
monitoramento incluem o levantamento de
espécies exóticas e animais domésticos na
área do Parque, visando sua erradicação, e
a avaliação de áreas atingidas por incêndios
para identificar medidas necessárias de
recuperação.
Entre os resultados esperados estão:
patrimônio natural e cultural conhecido e
divulgado; acervo organizado e pesquisas
divulgadas através de publicações sobre a
biodiversidade do Parque em revistas, anais
etc.; conhecimento sócio-ambiental da UC e
entorno ampliado; infra-estrutura adequada
como base de apoio à pesquisa; espécies
invasoras erradicadas ou controladas de
acordo com orientações científicas; e áreas
degradadas recuperadas.
Programa de Educação Ambiental

O programa segue as diretrizes do IBAMA
para gerenciamento da pesquisa e coleta
com fins científicos e visa estimular a
realização de pesquisas no Parque para
gerar conhecimentos sobre a biodiversidade
e outros aspectos da UC. O programa
abrange
também
as
ações
de
monitoramento e manejo de fauna e flora.

Este
programa
tem
como
objetivo
fundamental a participação cidadã na
gestão do meio ambiente, entendido como
bem de uso comum dos brasileiros,
essencial à sadia qualidade de vida da
população, seguindo as diretrizes para
operacionalização do Programa Nacional de
Educação Ambiental (PRONEA).

As pesquisas devem, preferencialmente, ser
voltadas para questões que orientem o
manejo do Parque. O Programa tem
também como objetivo controlar e avaliar os
projetos de pesquisa, sugerindo, aos
pesquisadores, quando necessário, a
adoção de técnicas de coleta e amostragem
que causem o menor impacto possível à
biota da UC.

O trabalho de educação ambiental no
PARNASO não pretende simplesmente
prescrever regras comportamentais ou
transmitir informações sobre o meio
ambiente, mas sim promover processos
educativos que discutam 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.

O monitoramento do Parque deve ser feito
em parceria com instituições de pesquisa e
pela própria equipe do IBAMA, dentro das
possibilidades de cada instituição. As ações
de monitoramento são voltadas para
avaliação da efetividade da UC na
conservação da biodiversidade e de
processos naturais e para análise do
impacto da visitação e outras atividades
dentro do parque e no entorno, visando a
proposição de medidas corretivas ou
mitigadoras de impactos.

O programa está centrado em dois grandes
projetos: o Projeto Boa Vizinhança, que
reúne as ações voltadas para integração e
mediação de conflitos com as comunidades
do entorno, incluindo a atuação do
Conselho Consultivo; e o Projeto Cenário
Verde, que inclui as ações voltadas para a
conscientização dos visitantes e a utilização
do parque como espaço pedagógico, por
meio de visitas escolares.
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Entre os resultados esperados estão: a
compreensão sobre a importância da
preservação do meio ambiente pelas
comunidades locais; comportamento dos
visitantes compatível com os princípios de
conduta consciente em ambientes naturais;
escolas da zona de amortecimento
envolvidas em atividades dentro da Unidade
de Conservação; professores capacitados
para inserir e trabalhar a temática ambiental
nos currículos escolares; a melhoria da
relação do Parque com as comunidades
localizadas na ZA; e o Conselho Consultivo
capacitado e atuante.
Programa de Uso Público
O objetivo deste programa é preparar o
Parque para receber os visitantes, com a
estrutura
de
apoio
e
informações
necessárias para garantir uma visitação
segura e responsável, que evite danos à
Unidade de Conservação. O Programa
pretende promover experiências positivas
no ambiente natural aos visitantes e
sensibilizar a população para a importância
da conservação do meio ambiente.
As atividades incluem a construção ou
reforma de centros de visitantes nas três
sedes, a abertura de novas trilhas e a
concessão de serviços de apoio à visitação,
como pousada e lanchonetes, para
operação pela iniciativa privada. Outras
ações estão relacionadas à manutenção de
trilhas e controle do acesso de visitantes.
Entre os resultados esperados estão:
estrutura adequada para visitação; visitação
controlada e segura; redução no impacto da
visitação; visitantes informados, satisfeitos e
sensibilizados; e maior conhecimento da
Unidade de Conservação pela população.
Programa
de
Desenvolvimento

Alternativas

de

Este
programa
visa
incentivar
a
diversificação
de
alternativas
de
desenvolvimento econômico na Zona de
Amortecimento sem prejuízos ao meio
ambiente, identificando potencialidades para
geração de emprego e renda sem
comprometer os recursos naturais da
região.
O Programa foca no desenvolvimento do
turismo rural, ecoturismo e turismo de
aventura na zona de amortecimento, com
incremento e melhoria dos serviços
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oferecidos e valorização do patrimônio
natural e histórico-cultural.
Entre os resultados esperados estão:
adoção pelas comunidades do entorno de
práticas que possam gerar renda sem
comprometer os recursos naturais da região
e aumento do turismo rural, ecoturismo e
turismo de aventura na ZA.
Programa de Integração Externa
Este programa tem como objetivo principal
assegurar a efetividade das ações de
gestão propostas nos demais programas
temáticos deste plano de manejo por meio
da articulação com parceiros. A colaboração
interinstitucional com prefeituras, secretarias
municipais
e
outras
unidades
de
conservação visa fortalecer a atuação na
região.
Entre as atividades previstas destaca-se a
gestão do Mosaico da Mata Atlântica
Central Fluminense, que inclui 22 UC e
representantes do poder público e da
sociedade civil em seu conselho. Outras
ações estão relacionadas à articulação com
instituições de pesquisa, escolas, Ministério
Público e outros.
Os principais resultados esperados são o
desenvolvimento de trabalhos em parceria
para o atendimento dos objetivos do
PARNASO e o aumento da capacidade
operacional com redução de custos
institucionais.
Programa de Operacionalização
Este programa tem como objetivo principal
garantir os meios necessários para
execução das atividades previstas nesse
planejamento, incluindo ainda ações de
implementação e estruturação da UC. O
programa reúne todas as atividades
necessárias
ao
funcionamento
da
instituição, como compra de material e
contratação de serviços, atividades de
manutenção, reforço de pessoal e a
articulação dentro da instituição para
viabilizar contratos, convênios e acordos
previstos nos outros programas.
Entre as atividades previstas se destacam: a
ampliação da área do PARNASO, por meio
de publicação de decreto presidencial; a
consolidação territorial do parque, por meio
do levantamento fundiário detalhado e
preparação para regularização fundiária; a
demarcação física da UC, com marcos e
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placas; a consolidação do Sistema de
Informações Geográficas do PARNASO
(SIG-PARNASO); reforço do programa de
Voluntariado; e a implantação de um
sistema de gestão ambiental, que inclui a
reciclagem de lixo, economia de energia e
racionalização de procedimentos.
Entre os resultados esperados estão: o
Parque estruturado para o desenvolvimento
de suas atividades; levantamento fundiário
realizado; ampliação do Parque efetivada;
exploração
dos
recursos
hídricos
regularizada; e o Parque com limites físicos
identificados e demarcado.
Além do planejamento por programas
temáticos, as atividades de manejo
previstas são detalhadas nas áreas
consideradas
estratégicas.
Áreas
Estratégicas são áreas relevantes para o
manejo e o alcance dos objetivos de criação
da UC, com identidade fundamentada em
condições ecológicas peculiares e/ou
vocação para atividades específicas, para
as quais serão direcionadas estratégias
visando
reverter
ou
otimizar
as
forças/fraquezas da UC.
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Planejamento por áreas estratégicas

As áreas estratégicas do Parque Nacional
da Serra dos Órgãos foram definidas na
Oficina de Planejamento Participativo e
consolidadas pela equipe técnica de
elaboração deste plano por meio da
identificação das áreas que reuniam mais
atividades apontadas como necessárias
para o manejo da unidade de conservação.
Foram identificadas seis Áreas Estratégicas
Internas (AEI) e oito Áreas Estratégicas
Externas (AEE).
Áreas Estratégicas Internas – AEI
As áreas Estratégicas Internas identificadas
são aquelas em que há maior atividade de
visitação e infra-estrutura. As AEI foram
definidas coincidindo com a delimitação das
diferentes zonas em cada área do Parque,
com o objetivo de facilitar a localização e as
ações de manejo.
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Área
Estratégica
Interna
Sede
Teresópolis: esta AEI inclui as áreas de
uso público e estrutura administrativa desta
sede. Os resultados esperados para as
ações desenvolvidas nesta área são:
consolidação da Sede Teresópolis; centro
de visitantes construído e demais estruturas
adequadas para receber visitantes; Centro
de
Referência
em
Biodiversidade
implementado; infra-estrutura administrativa
adequada para manter a capacidade de
gestão do PARNASO; fluxo de visitantes
controlado; e vegetação recuperada.
Área
Estratégica
Interna
Sede
Guapimirim: A AEI Guapimirim abrange as
áreas de uso público desta sede, as áreas
com patrimônio histórico – capela e ruínas –
e a estrutura administrativa. Entre os
resultados esperados destacam-se: a
consolidação da estrutura de apoio à
visitação na Sede Guapimirim; o aumento
do fluxo de visitantes e desenvolvimento de
roteiros diversos; e a recuperação e
conservação do patrimônio histórico.
Área Estratégica Interna Bonfim: A AEI
Bonfim, localizada no município Petrópolis,
abrange a Zona de Uso Intensivo entre a
portaria e o poço Paraíso, toda a área
ocupada neste vale (Zona de Ocupação
Temporária) e o início da trilha da Travessia,
que necessita de algumas intervenções
para recuperação de erosão. Entre os
resultados esperados estão: maior controle
e recepção adequada dos visitantes; maior
presença da equipe da UC no local; melhor
percepção do PARNASO, por parte da
população, como um atrativo turístico
importante do município de Petrópolis;
implementação de mecanismos de controle
que evitem a expansão de áreas ocupadas
dentro do PARNASO e outras ações que
degradam o meio ambiente na Zona de
Ocupação Temporária e na Zona de
Recuperação.
Área Estratégica Interna Santo Aleixo:
esta AEI inclui a zona de uso extensivo da
bacia do rio Santo Aleixo até a cota
altitudinal de 400 metros. Esta área tem
previsão de implantação de estruturas de
controle que viabilizem a abertura da
visitação no município de Magé. Entre os
resultados esperados estão: aumento da
presença da equipe da UC em Santo Aleixo;
diminuição de extração ilegal de dentro da
área; diminuição da caça e captura de
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pássaros; aumento do conhecimento
científico sobre esta AEI; existência de
estrutura física do Parque ou postos
avançados na AEI; visitação controlada e
organizada.
Área Estratégica Interna Travessia
Petrópolis-Teresópolis:
esta
área
estratégica abrange a trilha da travessia e
as áreas de montanha abertas à visitação.
Os principais resultados esperados estão
relacionados ao gerenciamento da visitação
e redução dos impactos nas áreas de
montanha. Entre os resultados esperados
estão: maior controle das atividades
realizadas nesta AEI; ações de fiscalização
periódicas na área de montanha; abrigo do
Açu construído e operando; e Trilha da
Travessia
sinalizada
e
monitorada
adequadamente.
Área Estratégica Interna Complexo Dedo
de Deus e Vale do Garrafão: esta área
estratégica abrange áreas de interesse para
escalada e áreas ocupadas por moradias e
empreendimentos conflitantes com uma
unidade de proteção integral. As áreas de
interesse para escalada incluem o Dedo de
Dês e outras montanhas próximas (Zona
Primitiva). A área ocupada por cerca de 90
residências no Vale do Garrafão (Zona de
Ocupação Temporária), a rodovia BR-116
(Zona de Uso Conflitante) e as áreas de
recuperação no entorno das áreas
ocupadas também estão inseridas nesta
área estratégica. Entre os resultados
esperados para as ações de manejo nesta
área estão: controle do acesso às trilhas do
Complexo Dedo de Deus; termo de
compromisso para mitigação de impactos da
BR-116 assinado e cumprido; levantamento
fundiário do Vale do Garrafão; e a
assinatura de instrumento legal firmado
entre o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade e os
moradores
do
Vale
do
Garrafão
estabelecendo normas e condutas nas
áreas ainda não regularizadas do parque.
Áreas Estratégicas Externas
As Áreas Estratégicas Externas foram
delimitadas nas áreas de maior pressão
sobre o Parque Nacional da Serra dos
Órgãos e aquelas ainda bem preservadas
com potencial para incorporação ao
PARNASO por meio de decreto de ampliaçã

Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Área Estratégica Externa Teresópolis:
esta área estratégica externa inclui a área
urbana de alta densidade limítrofe ao
Parque no município, que está inserida na
Zona de Amortecimento, e o bairro do
Quebra Frascos. Esta AEE caracteriza-se
pela intensa urbanização próxima dos
limites da UC. Entre os resultados
esperados para as ações previstas
destacam-se: a realização de vistorias
periódicas de fiscalização; levantamentos e
mapeamento de atividades econômicas na
área com informações consolidadas no SIGPARNASO; população visitando o Parque e
sensibilizada para a importância de sua
conservação; escolas inseridas nos projetos
e ações do Programa de Educação
Ambiental; e uma maior integração com a
comunidade local.
Área Estratégica Externa Jacó: esta área
inclui a comunidade do Jacó, na vertente
norte da Serra dos Órgãos, entre os limites
do Parque e a rodovia BR-495. A área foi
comprada
pelo
antigo
IBDF
para
incorporação ao Parque, em 1984, mas na
época já se encontrava ocupada por
agricultores. Entre os resultados esperados
para esta área destacam-se: a incorporação
de áreas não ocupadas no Jacó por meio de
publicação de Decreto de ampliação do
PARNASO; manutenção da característica
rural da AEE, evitando que a área seja alvo
do processo de ocupação desordenada;
estimular o desenvolvimento do Vale do
Jacó como comunidade modelo de
produção sustentável, com adoção de
técnicas de produção orgânica pelos
produtores tradicionais; redução do número
de ocorrências de incêndio originadas no
preparo
inadequado
do
solo
para
agricultura; realização de vistorias mensais
pela fiscalização; escola rural inserida nos
projetos e ações do Programa de Educação
Ambiental; e maior integração com a
comunidade local.
Área Estratégica Externa Bonfim: esta
área abrange a comunidade do Bonfim na
porção que está fora dos limites do Parque.
Entre os resultados esperados estão:
interrupção do processo de ocupação
desordenada e adensamento urbano;
desenvolvimento de atividades voltadas
para o turismo; maior presença da equipe
da UC na região; aumento de vistorias e
ações de fiscalização; escolas inseridas no
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Programa de Educação Ambiental; e maior
integração com a comunidade local.
Área Estratégica Externa Alcobaça: esta
AEE inclui a área da floresta da Alcobaça, a
área entre a floresta da Alcobaça e o
PARNASO e a zona de amortecimento
neste trecho. A floresta da Alcobaça, com
228 hectares, pertence à caixa Econômica
federal e está em processo de doação para
incorporação ao PARNASO. Entre os
resultados esperados estão: a incorporação
da floresta da Alcobaça por meio de
publicação de Decreto de ampliação do
PARNASO; a instalação de posto avançado
em parceria com entidades locais; o
aumento de vistorias e fiscalização na área;
a inserção das Escolas da AEE nas ações
do Programa de Educação Ambiental; a
realização de levantamentos e mapeamento
de atividades potencialmente impactantes
consolidados no SIG-PARNASO; e maior
integração com a comunidade local.
Área Estratégica Externa Caxambu: esta
AEE inclui a comunidade do Caxambu, em
Petrópolis, ainda com características rurais,
mas que se encontra em expansão,
aproximando-se dos limites do Parque.
Entre os resultados esperados estão: o
fechamento do acesso à trilha Caxambu Açu; o aumento de vistorias e fiscalização
na área; a inserção das escolas da AEE nas
ações do Programa de Educação Ambiental;
a
realização
de
levantamentos
e
mapeamento das áreas agrícolas e
florestais para evitar a expansão da
agricultura sobre áreas preservadas; e
maior integração com a comunidade local.
Área Estratégica Externa Serra da
Estrela: esta AEE inclui a área da Serra da
Estrela, na vertente da Serra dos Órgãos
entre os municípios de Magé e Petrópolis. A
área está inserida no território da APA
Petrópolis é o único corredor existente entre
o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a
Reserva Biológica do Tinguá, sendo de
grande importância para a conservação da
região. Entre os resultados esperados
destacam-se: a incorporação de áreas
preservadas da Serra da Estrela por meio
de publicação de Decreto de ampliação do
PARNASO; realização de vistorias e
fiscalização na área; maior integração com a
comunidade local; e a inserção das escolas
da AEE nas ações do Programa de
Educação Ambiental.

Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Resumo Executivo

Área Estratégica Externa Santo Aleixo:
esta AEE inclui áreas de interesse para
ampliação do parque no distrito de Santo
Aleixo, Magé, e parte da zona urbana deste
distrito. Entre os resultados esperados
estão: a incorporação de áreas preservadas
de Santo Aleixo por meio de publicação de
Decreto de ampliação do PARNASO;
realização de vistorias periódicas de
fiscalização; instalação de posto avançado
em parceria com entidades locais;
levantamentos e mapeamento de atividades
econômicas
na
AEE
executado
e
consolidado no SIG-PARNASO; escolas
inseridas nos projetos e ações do Programa
de Educação Ambiental; e maior integração
com a comunidade local.
Área Estratégica Externa Barreira: esta
AEE inclui as comunidades da Barreira e
Monte Olivete e áreas de interesse para
ampliação da Unidade de Conservação no
município de Guapimirim. Entre os
resultados esperados para as ações
previstas no plano de manejo destacam-se:
a incorporação de áreas preservadas no

Monte Olivete o por meio de publicação de
Decreto de ampliação do PARNASO;
aumento de vistorias e fiscalização na área;
escolas da AEE inseridas nas ações do
Programa
de
Educação
Ambiental;
ordenamento do turismo ao longo do rio
Soberbo; e maior integração com a
comunidade local.

Cronograma físico-financeiro
O plano de manejo considera um período de
cinco anos para implementação das ações
previstas. Após este prazo deverá ser feita
uma revisão do documento para atualizar
informação do diagnóstico e normas e
complementar as atividades previstas.
Os recursos necessários para implementar
todas as ações previstas no plano de
manejo
foram
estimados
em
R$
13.015.000,00 para cinco anos, o que dá
uma média de R$ 2.600.000,00 por ano,
incluindo custeio e investimentos.

Tabela: Estimativa de recursos necessários para implementação do plano de manejo
Descrição

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Valor Total
4.508.000,00

Total de
Investimentos

1.001.000,00

577.000,00

550.000,00

1.230.000,00

1.150.000,00

Total de
custeio

1.937.000,00

1.641.000,00

1.768.000,00

1.738.000,00

1.498.000,00

8.517.000,00

2.938.000,00

2.218.000,00

2.318.000,00

2.968.000,00

2.658.000,00

13.015.000,00

Total Geral

