


Legenda — Legend

Extensão
Length

Tempo de caminhada
Duration of the hike

Descrição
Description

Facilidades
Conveniences

Histórico
History

Dificuldades
Difficulties

Altitude inicial
Initial altitude

Altitude máxima
Highest altitude

Altitude final
Final altitude

Localidade
Location

Acesso
Access

Início da trilha
Trailhead

Fim da trilha
End of the trail

Trilha / Trail

Rio / Stream

Via / Roadway

Limite do parque
Park boundaries

Limite do município
Municipality limitis

Estrada de terra
Dirt road

Nível — muito fácil
Level — very easy

Nível — fácil
Level — easy

Nível — médio
Level — medium

Nível — difícil
Level — difficult

H

Nível — muito difícil
Level — very difficult

Primeiro trecho
First part

Segundo trecho
Second part

Trecho único
st1  and only Part

Sinalização inexistente
No signage

Conservação boa
Good condition

Conservação média
Average condition

Conservação ruim
Bad condition

Acesso a outras trilhas
Access to other trails

Bifurcação sem saída
Dead-end fork

Coordenadas de GPS
GPS Coordinates

Sem água
No water

Infraestrutura
Infrastructure

Atrativos
Attractions

Local para banho
Bathing avaliable

Nível de celular bom
Good mobile phone signal

Nível de celular médio
Average mobile phone signal

Nível de celular ruim
Bad mobile phone signal

Guia profissional
Professional guide

Água
Water

Rapel
Rappel

Escalada 
Climbing 

Flora relevante
Relevant flora 

Cascata
Waterfall

Porteira
Gate

Gruta
Cave

Cume 
Summit

Declive 
Descent

Desnível 
Elevation gain

Perigo
Danger

Pedra ou laje rochosa
Rock or rock slab

Campo
Field

Floresta 
Forest

Relação das trilhas, circuitos e travessias 
pelo nível de dificuldade 

List of trails, circuits and traverses 
by difficulty level

Nível Mapa Página 

07
08

206
214

03
16
18

160
298
320

01
02
04
10
13
14

144
152
168
234
266
276

05
09
15
17
19

184
222
284
310
328

06
11
12

194
244
254

PageMapLevel
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BR-101

BR-101

Serra da
Gaivota

Serra    do    Imbé

Serra da 
Penação

Lagoa de
Cima

Serra das
Almas

Rio Im
bé

Rio Im
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Serra das Cinco Pontas

Pedra
Goivada

Pico São
Mateus

Parque Estadual do Desengano
Desengano State Park

Relação das trilhas, circuitos e travessias
List of trails, circuits and traverses

A – Setor Santa Maria Madalena
1 – Trilha da Pedra Dubois
2 – Trilha do Morro da Torre
3 – Travessia Morro do Cruzeiro
4 – Travessia Rifa – Macuco do Imbé

B – Setor Morumbeca dos Marreiros
5 – Trilha da Pedra do Desengano
6 – Trilha da Serra Pedra Marial
7 – Trilha do Poço do Padre
8 – Trilha da Mina
9 – Circuito da Cascata

C – Setor Itacolomi
10 – Trilha da Serra Itacolomi
11 – Trilha da Pedra do Macaco
12 – Trilha do Morro das Orquídeas
13 – Trilha da Serra da Malhada Branca
14 – Trilha do Peito de Moça
15 – Travessia Poço Parado – Mocotó

D – Setor Sossego do Imbé
16 – Cachoeiras da Babilônia

E – Setor Mocotó
17 – Travessia Mocotó – Bela Joana
18 – Trilha das Cachoeiras Tombo d’ Água–Maracanã 
19 – Trilha do Pico Mata Cavalo

Rifa
Macuco 
do Imbé

Santo 
Antônio
do Imbé

RJ-146

RJ-182
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Fazenda Babilônia

Serra do 
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Presentation 

The creation of new conservation units and the effective implementation of 
those already in existence have been the main focus of the biodiversity 
preservation policy carried out by the State Institute of Environment (Inea), 
through its Biodiversity and Protected Areas Board (Dibap). This entire 
endeavor aims, among other objectives, to share the unique experience of 
visiting and exploring the state's protected areas.

Wonderful natural resources are found in our conservation units. The 
guidebook series “State Park Trails” offers the public a way to discover and 
explore these areas. To start the series, we chose the “Desengano State Park 
Trails” guidebook, since this is the oldest, and yet the least known of our parks.

This publication is an invitation for you to visit the park and its trails. When you 
arrive, besides enjoying all these natural resources, you will discover the 
importance of preserving this wonderful environmental heritage.

Enjoy your hike!

Marilene Ramos
President of the State Institute of Environment – Inea

Apresentação 

A criação de novas unidades de conservação e a efetiva implantação das 
já existentes tem sido o principal foco da política de preservação da 
biodiversidade empreendida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 
através de sua Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (Dibap). 
Todo este esforço tem entre seus objetivos, compartilhar com a sociedade 
a experiência única de visitar e explorar as áreas protegidas do Estado. 

Grandes riquezas naturais estão localizadas em nossas unidades de 
conservação e para descobri-las e contemplá-las, estamos oferecendo 
ao público a série “Guia de Trilhas dos Parques Estaduais”. Escolhemos 
como primeiro da série o guia “Trilhas do Parque Estadual do Desengano” 
por ser este o mais antigo e, no entanto, o menos conhecido dos nossos 
parques.

Esta publicação é um convite para você conhecer melhor o parque e suas 
trilhas. Ao chegar lá, além de desfrutar de toda essa riqueza, você vai 
descobrir a importância da preservação deste maravilhoso patrimônio 
ambiental.

Boa caminhada!!!

Marilene Ramos
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente – Inea
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Marilene Ramos
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente – Inea



Para elaborar o guia Trilhas do Parque Estadual do Desengano, o Inea 
convidou o Instituto Terra Brasil, uma instituição respeitada e com expe-
riências bem sucedidas, como o Guia de Trilhas do Parque Nacional da 
Tijuca (na cidade do Rio de Janeiro), hoje uma referência para quem 
deseja se aventurar nos caminhos de um dos mais conhecidos e visitados 
parques nacionais brasileiros.

Ocorre que, desta vez, o desafio é muito maior. Afinal, no Parque Nacional 
da Tijuca o trabalho consistia em mapear e apresentar em um guia impres-
so, de forma clara e ordenada, trilhas muito bem definidas, que recebem 
um fluxo regular de visitantes e cuja existência é do pleno conhecimento 
dos clubes de montanhismo cariocas há décadas. No caso do Desengano, 
falamos de trilhas que, salvo algumas exceções, receberam pouquíssi-
mas visitas e que tiveram que ser quase todas reabertas, uma tarefa árdua 
para a qual contamos com o apoio de um dos mais experientes grupos 
neste campo em todo o país, vinculado ao quase centenário Centro 
Excursionista Brasileiro – primeira agremiação do gênero na América 
Latina. Assim, a confecção deste trabalho foi ela própria uma aventura, 
registrada com bom humor no making-of que apresentamos ao final da 
publicação. Além disso, o projeto envolveu a atualização da base carto-
gráfica do parque, o mapeamento com GPS de suas principais trilhas e a 
criação de um banco de imagens, para futura utilização pelo Inea.

Foi muito importante, ainda, o envolvimento da população local e também 
da Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, cidade onde se localiza 
a sede do parque. Esta, além de oferecer todo o apoio para a elaboração 
do guia, ainda sugeriu a inclusão, no mesmo, de algumas trilhas de curta 
duração fora da unidade de conservação, mas de grande apelo local e, 
consequentemente, de potencial interesse para visitantes, o que contri-
buiu para tornar o trabalho mais completo e abrangente. Desta forma, 
pretendemos que o Parque Estadual do Desengano se converta em um 

Prefácio  

Devido à imponência de suas montanhas e à extraordinária riqueza de 
suas matas, a Serra do Desengano, localizada no noroeste fluminense, 
inspirou a criação do primeiro parque estadual do Rio de Janeiro, em 1970. 
Seus 22.400 hectares, que se estendem pelos municípios de Santa Maria 
Madalena, Campos dos Goytacazes e São Fidélis, abrigam algumas das 
paisagens serranas mais bonitas do estado, as quais, no entanto, são 
praticamente desconhecidas da população em geral e mesmo de monta-
nhistas experientes.

Para suprir esta injustificável lacuna, o Instituto Estadual do Ambiente – 
Inea solicitou a elaboração do primeiro guia de trilhas da região, tanto 
daquelas situadas dentro do parque quanto em seu entorno imediato, de 
forma a atrair mais visitantes que possam desfrutar de seus atrativos 
naturais de excepcional beleza, como poços, cachoeiras e cumes rocho-
sos de onde se tem uma vista estupenda que se estende até a Baixada 
Campista. Desta forma, o Parque Estadual do Desengano passará, enfim, 
a atender de forma mais adequada a uma das funções sociais de qualquer 
parque, que é a possibilidade da visitação com fins recreativos. Isto 
deverá contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável de toda 
uma região que tem sido negligenciada pelos operadores turísticos.

Engana-se quem pensa que estimular a visitação a um parque é contribuir 
para a sua degradação. Acreditamos fortemente no princípio de que 
quanto mais pessoas conhecerem nossos parques estaduais, respeitan-
do-se as normas ambientais vigentes, mais ganharemos defensores de 
sua fauna, flora, ecossistemas e paisagens notáveis. Além disso, a prática 
tem mostrado que extensas áreas naturais fechadas à visitação facilitam a 
entrada clandestina dos verdadeiros destruidores do meio ambiente – 
caçadores, palmiteiros, desmatadores – cuja atuação é naturalmente 
inibida nos locais onde há um trânsito regular de visitantes, pelo receio de 
serem flagrados e denunciados.
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Foreword

Due to striking mountains and the extraordinary wealth of its forests, a 
mountain range named Serra do Desengano located in Rio de Janeiro's 
northwest corner became the first state park of Rio de Janeiro in 1970. Its 
22,400 hectares (55,350 acres) spread through the cities of Santa Maria 
Madalena, Campos dos Goytacazes, and São Fidélis, shelter some of the most 
beautiful mountain sceneries in the state. These, however, are practically 
unknown to the general public and even to experienced hikers.

To fill this unjustifiable void, the State Institute of Environment (Inea) requested 
the preparation of the first local trail guide, which includes trails located within 
the park and in its immediate surroundings. The goal is to draw more visitors to 
enjoy the area's exceptionally beautiful natural features, such as swimholes, 
waterfalls, and rocky ridges with stupendous views reaching all the way to the 
lowlands of Campos dos Goytacazes. Hence, the Desengano State Park will 
finally be able to properly provide one of the social functions of any park: the 
opportunity for recreational use. This should contribute to the sustainable 
economic development of an entire region that has been neglected by tour 
operators.

It is a mistake to think that promoting park visits contributes to its deterioration. 
We strongly believe in the principle that the more people visit our state parks, 
respecting the environmental standards in effect, the more defenders of our 
fauna, flora, ecosystems, and notable landscapes there are. Besides, 
experience has shown that large natural areas closed to the public facilitates 
the illegal entry of the real destroyers of the environment – hunters, wild heart of 
palm pickers, deforesters. Their activities are naturally curtailed in places 
where there is a regular traffic of visitors, as they are afraid of being caught out 
and reported on.

To prepare the Desengano State Park Trails guidebook, Inea invited the Terra 
Brasil Institute, a respected institution with successful experiences, such as 
the Guia de Trilhas do Parque Nacional da Tijuca (Tijuca National Park Trails 

verdadeiro vetor de desenvolvimento regional, alavancando a criação de 
mais e melhores empregos do que aqueles proporcionados por outras 
atividades tradicionais de ocupação do solo rural, como a pecuária ou a 
agricultura, sempre mais difíceis e menos rentáveis em áreas com uma 
aspereza orográfica tão acentuada como é o caso do Maciço do 
Desengano.

Por fim, cumpre registrar que esta publicação não teria sido possível sem o 
generoso apoio financeiro da Anglo American e da LLX – uma empresa do 
Grupo EBX, ambas do ramo da mineração, recém estabelecida na região e 
que acreditaram na importância de nossa proposta de estimular a visita-
ção consciente de uma de nossas mais importantes unidades de conser-
vação ambiental.

Esperamos, então, que este guia atinja a sua finalidade, atraindo mais 
visitantes aos três municípios que são a porta de entrada para o Parque 
Estadual do Desengano e, ao tornar os atrativos naturais aqui enfocados 
mais conhecidos, aumentar a rede de proteção a esta verdadeira joia da 
Mata Atlântica fluminense.

Bons passeios!
 
André Ilha
Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do 
Ambiente – Inea
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Finally, it should be noted that this publication would not have been possible 
without the generous financial aid of Anglo American and of LLX – a company 
of the EBX Group. Both companies are in the mining industry, were recently 
established in the region, and believe in the importance of our project to 
promote the environmentally conscious visit to one of our most important 
environmental conservation units.

We hope that this guidebook achieves its purpose by attracting more visitors to 
the three cities that are the gateways to Desengano State Park and increasing 
the protection network of this virtual jewel of the Rio de Janeiro Atlantic Forest 
by making the natural attractions here described better known.

Happy trails!

André Ilha
Director of Biodiversity and Protected Areas of the State Institute of 
Environment - Inea

Guidebook), currently a reference for those wanting to explore the trails in one 
of the most known and visited national parks in Brazil, located in the city of Rio 
de Janeiro.

This time, however, the challenge is much bigger. After all, in the Tijuca National 
Park, the work consisted of mapping and presenting in a clear and concise 
manner in a printed guidebook well-defined trails that receive a regular flow of 
visitors and that have been well-known to the Mountain Clubs of Rio de 
Janeiro for decades. In the case of Desengano, barring a few exceptions, the 
trails received very few visitors and had to be almost entirely rebuilt. 

For this hard task, we had the support of one of the most experienced groups 
in this field in the country. The group is associated with the almost centenarian 
Brazilian Excursionist Center (Centro Excursionista Brasileiro) – the first 
Mountain Club in Latin America. Putting this work together was in itself an 
adventure, humorously registered in a making-of presentation at the end of this 
book. Furthermore, the project included an update to the park's cartographic 
map, GPS mapping of its main trails, and the creation of an image database for 
future use by Inea.

The involvement of the local population and of the Mayor's Office of Santa 
Maria Madalena, the city where the park's headquarters is located, was very 
important. Besides offering all their support for the preparation of the 
guidebook, the Mayor's Office also suggested the inclusion of some short 
trails located outside this conservation unit that have great local appeal and 
are potentially attractive to visitors as well. This contributed for a more 
comprehensive work. Therefore, our intention is that Desengano State Park 
become a true vector for regional development, inspiring the creation of more 
and better jobs than those provided by other rural land's traditional activities, 
such as cattle raising and agriculture, always harder and less profitable in 
areas with jagged mountainous terrain such as the Desengano Massif.
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Sponsorship  

Desengano State Park is one of the most important natural treasures of Brazil. 
It paradisiacal scenery, formed by rivers, waterfalls and trails in the middle of an 
Atlantic Forest area that is practically untouched by man will enchant nature 
lovers and make us feel responsible for its preservations. After all, we must 
share this beauty with future generations. 

LLX, an EBX Group Company, and Anglo American, and a transparent and 
responsible conduct in the legal sphere, they clearly perceive the importance 
of acting with environmental commitment and social development, along with 
neighboring communities. From the Integrated Planning the involvement of 
business, government and civil society become indispensable in building joint 
solutions because of the magnitude of their enterprises, as Superport Açu, in 
São João da Barra (RJ).

This guide is part of a project focused on publicizing Desengano State Park, 
and its purpose is to encourage visitation, so that the municipalities in its area 
of influence invest in the hotel network and in tourism infrastructure. This action 
proves that creating wealth and preserving the environment are not mutually 
exclusive dimensions. Much to the contrary, they go hand in hand and 
complement each other. 

Finally, we would like to leave a message of recognition of the Inea Biodiversity 
Board, for the excellent work they did in producing this material with the Terra 
Brasil Institute. The quality of the graphics and the information contained in this 
guide faithfully and accurately portray the exuberance of Desengano State 
Park.

Patrocínio 

O Parque Estadual do Desengano é um dos principais patrimônios naturais do 
Brasil. Suas paisagens paradisíacas, formadas por rios, cachoeiras e trilhas 
em meio a uma área de Mata Atlântica praticamente intocada pela ação do 
homem, encantam os olhos dos amantes da natureza e nos fazem sentir 
responsáveis pela sua preservação. Afinal, temos a obrigação de compartilhar 
essa beleza com as próximas gerações. 

A LLX, uma empresa do Grupo EBX, e a Anglo American, além de uma 
conduta responsável e transparente na esfera legal, veem com clareza a 
importância de atuarem com compromisso ambiental e desenvolvimento 
social, junto às comunidades vizinhas. A partir da Gestão Integrada de 
Território a participação das empresas, poder público e sociedade civil tornam-
se imprescindíveis na construção de soluções conjuntas devido à magnitude 
de seus empreendimentos, como o Superporto do Açu, no município de São 
João da Barra (RJ). 

Este guia integra projeto voltado para a divulgação do Parque Estadual do 
Desengano, cujo objetivo é estimular o crescimento das visitas ao local, 
permitindo, inclusive, que os municípios de sua área de influência invistam na 
rede hoteleira e na infraestrutura turística. É uma ação que prova que geração 
de riqueza e preservação ambiental não são dimensões excludentes. Pelo 
contrário, andam juntas e se complementam.

Para finalizar, deixamos aqui uma mensagem de reconhecimento ao trabalho 
da Diretoria de Biodiversidade do Inea, que tão bem conduziu a produção 
deste material junto ao Instituto Terra Brasil. A qualidade gráfica e das informa-
ções contidas neste guia é um retrato fiel e preciso da exuberância do Parque 
Estadual do Desengano.
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Parque Estadual do Desengano

Criado em 1970, o Parque Estadual do Desengano é a mais antiga e menos 
conhecida das unidades de conservação estaduais. Com 22.400 hectares, 
está inserido na categoria de unidades de conservação de proteção integral. 

Administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente – Inea, constitui-se como 
bem de uso comum da população e tem como objetivo principal a preservação 
dos ecossistemas e seus atributos ecológicos, permitindo a realização de 
atividades de educação ambiental, pesquisa científica e visitação. Em sua 
área, os mananciais são protegidos, a fauna e a flora são conservadas, assim 
como os processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a 
manutenção de seus recursos naturais.

Situado na região anteriormente denominada de Serra do Rio Preto, nas 
encostas terminais da Serra do Mar, junto ao Rio Paraíba do Sul, permaneceu 
inexplorado até por volta de 1913. Dotado de excepcionais atributos naturais e 
constituído por ecossistemas pouco modificados, representa a última área 
florestal expressiva de Mata Atlântica do norte fluminense.

Caracterizada por afloramentos rochosos de grandes desníveis altimétricos, 
sua linha de cumeada de orientação oeste-leste sustenta altitudes que variam 
entre 1.200 e 1.600m, com picos que atingem 1.800m, que a tornam uma 
importante área de interesse geológico do estado.  A Pedra do Desengano, 
com altitude de 1.761m, a crista da Serra Itacolomi e da Serra da Malhada 
Branca, com altitude média em torno de 1.600m e o Pico São Mateus, no 
conjunto das Cinco Pontas, com 1.580m, são alguns dos pontos de destaque.

Em função de seu relevo e seus sistemas hidrográficos o parque conserva um 
excelente manancial aquífero, que atende às populações do norte do estado 
do Rio de Janeiro, com acesso rodoviário facilitado, que garante acesso a 
todas as faixas econômicas da população que, assim, podem usufruir de seus 
atrativos.

B MSerra Itacolomi
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Desengano State Park
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Created in 1970, the Desengano State Park is the oldest and the least known 
conservation unit of the state. It is included in the category of “full protection 
conservation units” and has 22,400 hectares (55,350 acres). 

The park is managed by the State Institute of Environment – Inea and consists 
of a property for common use by the population. Its main purpose is the 
preservation of the ecosystems and their ecological features, allowing different 
uses of its land: environmental education, scientific research, and touristic 
activities. Within its boundaries, springs are protected, fauna, flora, and the 
ecological processes that form the ecosystems are conserved, thus ensuring 
the preservation of its natural resources.

It is located in a region formerly known as Serra do Rio Preto (Rio Preto Range), 
at the final slopes of the Serra do Mar mountain range, next to the Paraíba do 
Sul River. It remained unexplored until around 1913. It has exceptional natural 
features and barely modified ecosystems, representing the last significant 
Atlantic Forest forested area in the North of Rio de Janeiro state.

The Park is characterized by steep rock outcroppings. Its West-East ridgeline 
holds altitudes ranging between 1,200 and 1,600m (3,900 and 5,250 ft), with 
peaks reaching 1,800m (5,900 ft), representing an important area of 
geological interest in the state.  The Desengano Rock, with 1,761m (5,778 ft) of 
altitude, the crests of the Serra Itacolomi and of Serra da Malhada Branca 
mountain ranges with average altitudes of about 1,600m (5,250 ft), and the 
São Mateus Peak in the Cinco Pontas group, at 1,580m (5,183 ft), are a few 
highlights.

Due to its terrain and drainages systems, the park holds an excellent water 
source that serves the populations of the North of Rio de Janeiro state. It offers 
easy road access that ensures entrance to all economic tiers of society that 
can enjoy its attractions. 

B MPoço do Padre
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Criação do parque

A história da criação do parque se inicia com o estabelecimento da ”Flores-
ta Estadual de Santa Maria Madalena”, considerada pelo Decreto-Lei 
n°.131, de 24 de outubro de 1969 (Governo de Geremias de Matos Fontes), 
como área prioritária, “compreendendo assim todos os remanescentes 
florestais existentes na Serra do Rio Preto”, que abrangia áreas dos 
municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos 
Goytacazes. 

No entanto, a área mais tarde ganhou a condição de parque mediante 
publicação do Decreto-Lei n°. 250, de 13 de abril de 1970. Sua primeira 
demarcação foi instituída pelo Decreto Estadual n°. 14.871, de 20 de 
outubro de 1970, com área aproximada de 25 mil hectares. Já em 1979, 
pelo Decreto Estadual n°. 2.328, de 5 de janeiro, foi instituído novo períme-
tro, declarando-o de utilidade pública para fins de desapropriação. 

The history of the park's creation begins with the establishment of the 
“Santa Maria Madalena State Forest” as a priority area by Decree-Law no. 

 131, on October 24, 1969 (Government of Geremias de Matos Fontes). It 
comprised “all the existent forest remaining in the Serra do Rio Preto 
mountain range,” covering areas in Santa Maria Madalena, São Fidélis, 
and Campos dos Goytacazes. 

However, the area later earned the status of park with the publication of 
Decree-Law no. 250, on April 13, 1970. Its first demarcation was set forth by 
State Decree no. 14.871, on October 20, 1970, with an approximate area of 25 
thousand hectares (62 thousand acres). In 1979, with State Decree no. 2.328, 
on January 5, a new perimeter was established declaring it of public utility for 
purposes of expropriation. 

E LPedra Verde e Pedra do Desengano
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The Desengano State Park is located in the Serra do Mar mountain range, in 
the North of the State of Rio de Janeiro, above the Tropic of Capricorn, between 

o o o olatitude 21  40' and 22  10' South and longitudes 41  20' and 42  10' West. 

Its boundaries include land distributed between two hydrographic basins 
contributories of the Paraiba do Sul River and the Lagoa de Cima lake, in areas 
of the towns and cities of Santa Maria Madalena, São Fidélis, and Campos dos 
Goytacazes. Its environs are occupied by small rural localities such as: Terras 
Frias, Renascença, São Pedro, Santo Antonio do Imbé, Sossego do Imbé, and 
Rio Preto, besides other smaller communities, such as Itacolomi, Bela Joana, 
São Mateus, Babilônia, and Mocotó.

It is formed by slopes and alignments of mountain ranges parallel to the coast. 
It stretches from the mountain massifs close to Desengano in the outskirts of 
Santa Maria Madalena to the mountains of the Serra do Imbé range, in the 
lower Paraíba do Sul River.  

Location 
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Localização

Situado na Serra do Mar ao norte do Estado do Rio de Janeiro, o Parque 
Estadual do Desengano se localiza acima do Trópico de Capricórnio, entre 
os paralelos de 21° 40' e 22°10' de latitude sul e longitudes 41° 20' e 42° 10' 
a oeste. 

Seus limites abrangem terras dos municípios de Santa Maria Madalena, 
São Fidélis e Campos dos Goytacazes, distribuídas em duas bacias 
hidrográficas, contribuintes ao Rio Paraíba do Sul e à Lagoa de Cima. Seu 
entorno é ocupado por pequenas localidades rurais como: Terras Frias, 
Renascença, São Pedro, Santo Antonio do Imbé, Sossego do Imbé e Rio 
Preto, além de outras concentrações de menor porte, como Itacolomi, 
Bela Joana, São Mateus, Babilônia e Mocotó.

Formado por vertentes e alinhamentos de serras paralelas ao litoral, se 
estende desde os maciços montanhosos próximos ao Desengano, nos 
arredores de Santa Maria Madalena, ao conjunto de montanhas na Serra 
do Imbé, junto ao baixo curso do Rio Paraíba do Sul. 
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Clima

O clima no Desengano varia em função do relevo, localização geográfica, 
altitude, insolação e umidade relativa. Com intensa influência dos ventos 
úmidos do mar, a região é submetida ao efeito orográfico, que amplia a 
ocorrência de chuvas, especialmente nos trechos de altitude e na face 
atlântica. A distribuição espacial das chuvas se deve também à ocorrência 
de “frentes frias”, circulação das massas de ar e a presença de uma 
topografia acidentada. Nos Campos de Altitude, a 1.700m, a brisa marinha 
expande-se, após subir a encosta da serra, perde energia e se resfria, 
causando chuvas frequentes.

As médias pluviométricas variam entre 1.100 mm, ao longo do Vale do Rio 
Imbé, na Baixada Litorânea, e 1.450 mm nas maiores altitudes. Já na 
região voltada ao Vale do Paraíba, ao longo do Ribeirão Santíssimo e do 
Ribeirão do Colégio, atingem uma média de 1.200 mm.

A combinação da má distribuição pluviométrica em sua vertente continen-
tal – agravada pela redução da vegetação adjacente ao parque – com as 
direções das correntes de ar e a orografia local na vertente atlântica, 
produzem um clima com características distintas numa mesma unidade.

Com temperaturas elevadas, chuva no verão e seca no inverno, o clima na 
região é tropical com temperatura média anual de 20°C. Nos meses mais 
frios, as mínimas chegam a ficar abaixo dos 18°C. As temperaturas 
elevadas e medianas provêm da intensa radiação solar das latitudes 
tropicais e a elevada umidade relativa, da intensa evaporação marítima.

O período de chuvas fortes mais frequentes vai de setembro a abril; 
portanto, a melhor época para visitação é entre maio e agosto. 

A maioria das estradas que cortam o parque e o seu entorno são de terra e 
ficam intransitáveis ou em estado bastante precário após as chuvas e 
durante o período de chuvas fortes, oferecendo risco até para veículos 
com tração 4x4.
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The climate at Desengano varies according to the terrain, geographic location, 
altitude, sunshine incidence, and relative humidity. With strong influence of the 
humid ocean winds, the region is submitted to the orographic effect, which 
increases rainfall especially on higher altitude and on the Atlantic side. Spatial 
distribution of rainfall is also determined by the occurrence of “cold fronts,” 
circulation of the air masses, and the rugged topography. In the Montane 
Shrublands, at 1,700m (5,570 ft), after climbing the mountain slope the sea 
breeze expands, looses energy and cools down, causing frequent rainfall.

Average rainfall varies between 1,100 mm (43 in) along the Imbé River Valley, in 
the Coastland Lowlands, and 1,450 mm (57 in) at higher altitudes. Meanwhile, 
in the region facing the Paraiba Valley, along the Ribeirão Santíssimo and the 
Ribeirão do Colégio creeks, an average of 1,200 mm (47 in) is reached.

The combination of poor rainfall distribution in its continental slope – 
aggravated by the reduced vegetation adjacent to the park – with the 
directions of air currents and local orography in the Atlantic side produces a 
climate with distinct characteristics within the same conservation unit.

The climate in the region is tropical with high temperatures, wet summers, dry 
°winters, and a yearly average temperature of 20 C (68°F). During colder 

°months, low temperatures reach below 18 C (64°F). High and moderate 
temperatures are a result of the intense solar radiation at tropical latitudes and 
the high relative humidity comes from intense ocean evaporation.

Heavy rainfalls occur from September to April; the best season for visits is, 
therefore, between May and August. 

Most roads in the park and its environs are dirt roads and become impassable 
or very unsafe after the rain or during the period of heavy rainfalls, presenting 
risk even to 4X4 vehicles.
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Flora 

As características de seu relevo acidentado e a influência do clima 
peculiar devido à proximidade do mar propiciaram o desenvolvimento de 
uma vegetação com diferentes fisionomias e formações. Características 
do bioma Mata Atlântica, estão presentes no Parque Estadual do 
Desengano a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Estacional 
Semidecidual e os Campos de Altitude.  

A Floresta Ombrófila Densa, também chamada Pluvial Atlântica, na sua 
formação montana, é encontrada entre as cotas de 500 a 1.500m. Já a 
formação submontana ocupa uma faixa de altitude entre 50 e 500m. Mais 
predominante e conservada na vertente atlântica, ela apresenta manchas 
de vegetação a partir de 200m, principalmente na Serra das Cinco Pontas 
e na região do Rio Mocotó e Rio do Sossego, no Imbé.  A vegetação 
apresenta um estrato dominante com altura até 25m e espécies como a 
canela-santa (Vochysia laurifolia), baguaçu (Talauma organensis), 
jequitibás (Cariniana spp., Cariniana excelsa) e canelas (Ocotea sp., 
Nectandra sp.), entre outras espécies das famílias Rubiaceae, 
Myrtaceae e Melastomataceae, e mais a presença generalizada de 
palmáceas (palmiteiro, tucum), pteridófitas (samambaias diversas e 
xaxim), bromélias e orquídeas, além de grande quantidade de outras 
epífitas e lianas.

A Floresta Estacional Semidecidual, nas formações montana e submon-
tana, tem predominância no entorno do parque, especialmente em sua 
vertente continental. Em função de sua posição geográfica, ficou isolada 
devido à barreira formada pela cadeia montanhosa, e os poucos remanes-
centes que sobraram encontram-se em locais de difícil acesso. Adaptada 
às diferenças climáticas, apresenta perda de suas folhas, ora pela falta 
das chuvas nos períodos secos, ora pela queda da temperatura nos 
meses frios. É representada por espécies típicas, tais como o tamboril 
(Peltophorum dubium), a garapa (Apuleia leiocarpa), a caviúna (Dalber-
gia nigra); o pau-de-canzil (Platypodium elegans), o louro-da-serra 
(Cordia trichotoma), o cinco-chagas (Sparattosperma leucanthum), o 
pereiro (Maclura tinctoria), o cedro (Cedela fissilis), Parapiptadenia sp. e 
Cordia sp., dentre outras. 
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Os Campos de Altitude são restritos às serras mais elevadas, aos platôs 
isolados e às encostas íngremes, ocorrendo em áreas com altitude acima 
de 1.600m. Possui vegetação campestre – formada por gramíneas, 
liquens, briófitas, epífitas, bromélias e arbustos isolados – adaptada ao 
clima frio e seco do inverno. São pequenas comunidades de plantas que 
sobrevivem da cooperação entre si, em solos rasos sobre rochas.  

No Parque Estadual do Desengano pode se afirmar que ocorre um dos 
mais diversificados e preservados Campos de Altitude do Estado. 
Exemplos da sua flora exuberante podem ser observados na Pedra do 
Desengano e no topo da Serra Itacolomi, da Serra Pedra Marial, da Serra 
da Malhada Branca, da Serra Grande e da Serra das Cinco Pontas. 

Existem espécies endêmicas, que ocorrem exclusivamente na área do 
Desengano, como: Vernonia magdalenae, Senaea janeirensis, 
Tibouchina discolor, Bradea brasiliensis, Pitcairnia encholirioides, 
Epidendrum chlorinum, Oncidium magdalenense, Banisteriopsis 
magdalenensis, Behuria huberioides, Pleiochiton magdalenense, 
Tibouchina magdalenensis, Pleiochiton longipetiolatum, Magdalenaea 
limae e Phymatidium limae. E há algumas encontradas apenas na Serra 
do Desengano: Prepusa alata, Vriesia farneyi, Behuria limae, Persea 
microphylla, Salvia magdalenensis e Lobelia santos-limae.

Apesar do elevado grau de áreas desmatadas no seu entorno, a área 
ainda é coberta por florestas naturais com grandes reservas de madeira 
de lei, como cedro, jacarandá e óleo-pardo dentre outras.
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The characteristics of the rugged terrain and the influence of the peculiar 
climate, due to the nearness of the ocean, enabled the development of a 
vegetation with diverse shapes and formations. Typical of the Atlantic Forest 
biome, the following are present in the Desengano State Park: Dense Rain 
Forest, Seasonal Semi-Deciduous Forest, and Montane Shrublands. 

The Dense Rain Forest, also called Atlantic Moist Forest, in its montane 
formation, is found between the elevations of 500 and 1,500m (1,600 and 
4,900 ft). The submontane formation, on the other hand, occupies an altitude 
range between 50 and 500m (160 and 1,600 ft). More predominant and better 
preserved in the Atlantic slope, it exhibits patches of vegetation starting at 
200m (650 ft), especially at the Serra das Cinco Pontas mountain range and 
the region of the Mocotó River and the Sossego River, in Imbé.  The vegetation 
offers a dominant stratum with a height of 25m (80 ft) and species such as 
canela-santa (Vochysia laurifolia), baguaçu (Talauma organensis), jequitibá 
(Cariniana spp., Cariniana excelsa), and sweetwoods (Ocotea sp., Nectandra 
sp.), among other species of the families Rubiaceae, Myrtaceae, and 
Melastomataceae, along with the widespread presence of palms (heart of 
palm, tucum), pteridophytes (several ferns and xaxim), bromeliads, and 
orchids, and an enormous amount of other epiphytes and lianas.

The Seasonal Semi-deciduous Forest, in its montane and submontane 
formations, is predominant in the environs of the park, especially on the 
continental slope. Because of its geographic position, the barrier set by the 
mountain chain isolated it, so the few remnants left are in places of difficult 
access. Adapted to the climate differences, it displays loss of leaves, at times 
due to lack of rain during the dry periods, at times due to temperature drop in 
cold months. It is represented by typical species, such as tamboril 
(Peltophorum dubium), garapa (Apuleia leiocarpa), caviuna (Dalbergia nigra); 
pau-de-canzil (Platypodium elegans), louro-da-serra (Cordia trichotoma), 
cinco-chagas (Sparattosperma leucanthum),  old fustic (Maclura tinctoria),  
cedar (Cedrela fissilis), Parapiptadenia sp. and Cordia sp., among others. 

The Montane Shrublands are restricted to higher mountain ranges, isolated 
plateaus, and steep slopes, appearring above 1,600m (5,250 ft). It is made up 
of grassland and shrubland – grasses, lichens, bryophytes, epiphytes, 
bromeliads, and isolated bushes – adapted to the dry and cold winter climate. 
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These are small communities of plants that live in shallow soil over rocks and 
survive due to their close cooperation.  

One can argue that Desengano State Park offers one of the most diverse and 
best preserved Montane Shrublands in the state. Examples of its exuberant 
flora can be seen at Desengano Rock and on the summit of the Serra Itacolomi, 
Serra Pedra Marial, Serra da Malhada Branca, Serra Grande, and Serra das 
Cinco Pontas mountain ranges. 

There are endemic species occurring exclusively in the area of Desengano, 
such as: Vernonia magdalenae, Senaea janeirensis, Tibouchina discolor, 
Bradea brasiliensis, Pitcairnia encholirioides, Epidendrum chlorinum, 
Oncidium magdalenense, Banisteriopsis magdalenensis, Behuria 
huberioides, Pleiochiton magdalenense, Tibouchina magdalenensis, 
Pleiochiton longipetiolatum, Magdalenaea limae, and Phymatidium limae. 
Some can only be found in the Serra do Desengano range: Prepusa alata, 
Vriesia farneyi, Behuria limae, Persea microphylla, Salvia magdalenensis, and 
Lobelia santos-limae.

Despite the high level of deforested zones in the surroundings, the area is still 
covered with natural forests and large reserves of hardwood, such as cedar, 
jacaranda,  óleo-pardo, among others.
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Fauna 

A ocorrência de um grande número de representantes da fauna, incluindo 
espécies endêmicas e ameaçadas, dão ao Parque Estadual do 
Desengano status de região com alta relevância em termos de biodiversi-
dade. Por ainda conter ecossistemas bem preservados, abriga a maioria 
das espécies listadas como de ocorrência na Mata Atlântica do sudeste 
brasileiro. Em função de sua variação de altitude e da presença de diferen-
tes habitats, a região apresenta desde mamíferos de grande e médio 
porte até aves raríssimas existentes nos Campos de Altitude, a mais de 
1.600m. 

Das 176 espécies de mamíferos conhecidas para o Estado do Rio de 
Janeiro, 33 delas foram identificadas no interior do parque. Destas, 16 (ou 
seja, 48%) estão ameaçadas de extinção. Encontram-se na região o 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o veado-mateiro 
(Mazama americana) e a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) e 
felinos, como a onça-parda (Puma concolor), o gato-do-mato (Leopardus 
tigrinus) e a jaguatirica (Leopardus pardalis). 

São também encontrados os seguintes primatas: o macaco-prego (Cebus 
apella), o barbado ou bugio (Alouatta fusca) e o mono-carvoeiro ou 
muriqui (Brachyteles arachnoides). Considerado o maior primata das 
Américas entre as 35 espécies ameaçadas de extinção, o muriqui foi 
escolhido como símbolo do parque por seu carisma e potencial como 
representante da conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.

Também habitam a região o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), 
variadas espécies de tatus como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), 
a paca (Agouti paca), o quati (Nasua nasua), a irara (Eira Barbara), o 
furão (Galictis cuja), a cuíca (Philander opossum), o mão-pelada (Proc-
yon cancrivorus) e o cateto (Tayassu tajacu). Outras espécies significati-
vas já habitaram a região, como é o caso do queixada (Tayassu pecari) e 
da anta (Tapirus terrestris), desaparecidos em função da caça.

No que se refere às aves, foram identificadas por volta de 167 espécies, 
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Barbara), lesser grison (Galictis cuja), gray four-eyed opossum (Philander 
opossum), crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus), and collared peccary 
(Tayassu tajacu). Other significant species have previously inhabited this 
region, which is the case of the white-lipped peccary (Tayassu pecari) and the 
Brazilian tapir (Tapirus terrestris), both disappeared due to hunting.

About 167 species of birds were identified, many of which are endangered, 
such as the piping-guan (Pipile jacutinga) and the solitary tinamou (Tinamus 
solitarius), and other types of guans and tinamous, the bare-throated bellbird, 
and the black hawk-eagle. Using solely the group of psittacidae (parrots) as an 
example, the region holds 18 of the approximately 74 Brazilian species. 

In sensitive areas, such as the Montane Shrublands, 129 species of birds were 
recorded. The indicative birds of this habitat are the black-and-gold cotinga 
(Tijuca atra) and the rufous-backed antvireo (Dysithamnus xanthopterus). 
Hummingbirds are also present, such as the ruby-throated and the white-
throated, Itatiaia thistletails and seedeaters, as well as small rodents, such as 
the tiny pallid Atlantic forest rat (Delomys sublineatus), amphibians like the 
marsupial frog (Fritziana goeldi), lizards (Tropidurus torquatus), the black 
spider, and countless pollinator insects.  
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(Pipile jacutinga) e o macuco (Tinamus solitarius), e outras como o jacu, o 
inhambu, a araponga e o gavião-pega-macaco. Tomando-se como 
exemplo apenas o grupo dos psitacídeos (papagaios), a região possui 18 
das cerca de 74 espécies brasileiras. 

Em áreas sensíveis, como nos Campos de Altitude, foram registradas 129 
espécies de aves, sendo indicadoras deste habitat a saudade (Tijuca 
atra) e a choquinha-de-asa-ferrugem (Dysithamnus xanthopterus). 
Também podem ser encontrados beija-flores como o garganta-de-rubi e o 
papo-branco, garrinchas-choronas e papa-capins, além de pequenos 
roedores como o pequenino rato-do-mato (Delomys sublineatus), 
anfíbios como a perereca-marsupial (Fritziana goeldi), lagartos (Tropidu-
rus torquatus), a aranha negra e incontáveis insetos polinizadores.  

Fauna

The large number of representatives of the fauna, including endemic and 
threatened species, confers on the Desengano State Park the status of a 
highly relevant region as to its biodiversity. It shelters the majority of the 
species present in the Brazilian Southeast Atlantic Forest since it still has well-
preserved ecosystems. Due to its varying altitude and the presence of diverse 
habitats, the region is home to large and medium-sized mammals as well as 
extremely rare birds above 1,600m (5,250 ft), in the Montane Shrublands. 

Of the 176 known mammal species in the State of Rio de Janeiro, 33 were 
identified inside the park. Of these, 16 (that is, 48%) are endangered. The 
following have been seen in the region: giant anteater (Myrmecophaga 
tridactyla), red brocket (Mazama americana), maned three-toed sloth 
(Bradypus torquatus) and felines, such as cougar (Puma concolor), oncilla 
(Leopardus tigrinus), and oncelot (Leopardus pardalis). 

The following primates can also be found: tufted capuchin monkey (Cebus 
apella), brown howler or brown howling monkey (Alouatta fusca), and muriqui 
or woolly spider monkey (Brachyteles arachnoides). The muriqui is the largest 
primate of the Americas among the 35 endangered species. It was elected as 
the park's symbol because of its charisma and potential for representing the 
conservation of the Atlantic Forest's biodiversity.

The following species also inhabit the region: crab-eating fox (Cerdocyon 
thous), several species of armadillos, such as the nine-banded armadillo 
(Dasypus novemcinctus), paca (Agouti paca), coati (Nasua nasua), tayra (Eira 
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Geologia 

A região do Parque Estadual do Desengano está inserida no cinturão de 
rochas denominado “Faixa da Ribeira”, que consiste numa parte erodida da 
cadeia de montanhas que forma a Serra do Mar. Originário da colisão de duas 
placas tectônicas, entre 650 e 480 milhões de anos, este evento conhecido 
como Orogênese Brasiliana provocou a movimentação, a quebra e o 
surgimento dos maciços rochosos adjacentes à Baixada Campista. Observa-
se com facilidade na região afloramentos que sofreram falhas, fraturas e 
contínua erosão pela exposição de rochas mais profundas, como os granitos e 
gnaisses, resultantes da solidificação do magma.

Formado sob elevadas pressões e temperaturas, o afloramento, é constituído 
basicamente por quatro tipos de rochas de idade pré-cambriana (mais de 550 
milhões de anos). Dentre estes tipos, três constituem rochas magmáticas 
(ígneas) intrusivas com textura gnáissica, que são o Charnockito Bela Joana, 
que se concentra nas vertentes Leste e Atlântica, ao longo do alinhamento da 
Serra Morumbeca, da Serra das Agulhas, da Serra da Malhada Branca, da 
Serra das Cinco Pontas, Mata Cavalo, das Almas e da Gaivota; o Granito 
Porfirítico da Pedra do Desengano, na Vertente Oeste, na Serra do 
Desengano e em parte da Serra Grande; o Leucogranito Serra Itacolomi, que 
aflora na Vertente Continental Norte, na Serra Pedra Marial, na Serra Itacolomi 
e na Serra Barra Alegre. A outra é um gnaisse derivado de antigas rochas 
sedimentares; o Gnaisse São Fidélis, associado ao Leucogranito Serra 
Itacolomi, aflora pontualmente na Vertente Continental e na extremidade 
sudoeste, ao longo de parte da Serra da Rifa e da Serra do Maribondo.

No aspecto geomorfológico, trata-se de uma macro-unidade de grande 
relevância, consistindo no quinto domínio geomorfológico denominado de 
Planalto Dissecado do Desengano. 

A dinâmica desses processos erosivos (ação dos fluxos de água, falhas, 
fraturas, esfoliações e gravidade – deslizamentos, escorregamentos e 
quedas) que resultam na degradação e no recuo das encostas, influencia 
também, ao longo do tempo, o desenvolvimento das coberturas florestais. 
Portanto, a dinâmica geomorfológica, por meio da atuação dos processos 
erosivos, é de fundamental importância na formação e evolução das florestas 
em ambientes montanhosos úmidos.

[ 59 ]Pedra Dubois E L
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The dynamic of these erosive processes (action of water flows, faults, fractures, 
exfoliations, and gravity – slides, creeps, and fall) causes the degradation and 
the retreat of slopes and also affects the development of forest cover over time. 
Therefore, geomorphic dynamics, with the action of erosive processes, is of 
crucial importance in the formation and evolution of forests in humid montane 
environments.

The Government of the State of Rio de Janeiro thought of creating thematic 
cities and towns with the purpose of promoting economic and social 
developments in interior towns of the state. The city of Santa Maria Madalena 
received the title of “geology town” due to the characteristics described above 
and because it offers all the requisites to be the state forum for debates 
regarding geology. Furthermore, a good portion of the Desengano State Park is 
located within its territory.

[ 60 ]

O Governo do Estado do Rio de Janeiro idealizou a criação de cidades-
temáticas com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e social 
dos municípios do interior do estado. A cidade de Santa Maria Madalena 
recebeu o título de “cidade da geologia”, pelas características descritas acima e 
por apresentar todos os requisitos para ser o fórum fluminense para 
discussões na área geológica. Soma-se também, o fato de que boa parte do 
Parque Estadual do Desengano localiza-se em seu território.

The region of the Desengano State Park is on a rocky belt called “Ribeira Belt,” 
which consists of an eroded part of the Serra do Mar mountain range. The 
Brazilian Orogeny, an event caused by the collision of two tectonic plates 
between 650 and 480 million years ago, caused the movement, rupture, and 
rising of the rocky massifs adjacent to the lowlands of Campos dos 
Goytacazes. Outcroppings that endured faults, fractures, and continuous 
erosion are easily seen in the region by observing the appearance of 
underlying rocks, such as granites and gneiss, resulting from magma 
solidification.

The outcrop was formed under elevated pressures and temperatures and is 
basically made up of four types of Precambrian rocks (over 550 million years 
old). Among these types, three are intrusive magmatic (igneous) rocks with 
gneissic texture: the Charnockite Bela Joana, concentrated on the East and 
Atlantic slopes, along the alignment of the Serra Morumbeca, Serra das 
Agulhas, Serra da Malhada Branca, Serra das Cinco Pontas, Mata Cavalo, 
Almas, and Gaivota mountain ranges; the Porphyritic Granite Desengano 
Rock, on the West Slope, in the Serra do Desengano and part of the Serra 
Grande mountain ranges; the Leucogranite Serra Itacolomi, emerging on the 
North Continental Slope, in the Serra Pedra Marial, Serra Itacolomi, and Serra 
Barra Alegre mountain ranges. The other one is gneiss formed from ancient 
sedimentary rocks, the Gneiss São Fidélis, which is associated with the 
Leucogranite Serra Itacolomi. It emerges specifically on the Continental Slope 
and on the Southwest edge, along part of the Serra da Rifa and Serra do 
Maribondo ranges.

As of its geomorphologic aspect, it is a macro-unit of great relevance, 
constituting the fifth geomorphologic domain called the Dissected Plateau of 
Desengano. 

Geology 
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Hidrologia  

Inúmeros cursos d'água tem suas nascentes no Parque do Desengano.  Além 
de constituírem atrativos para visitação, pela beleza e exuberância de suas 
corredeiras, cachoeiras e poços, são responsáveis pelo abastecimento dos 
municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes. 
São procurados como atrativos do parque: a Cachoeira do Escorrega (RJ-146 
– Fazenda do Desengano), a Cachoeira Bonita (Babilônia), a Cachoeira 
Tombo d'Água (Mocotó), a Cachoeira do Roncador (Sossego do Imbé), dentre 
outras.

A boa qualidade ambiental dos recursos hídricos, especialmente nas micro 
bacias inseridas no parque, se deve ao equilibrado regime de chuvas, à 
excelente cobertura vegetal e à baixa taxa de ocupação. 

Os rios e seus afluentes fazem parte das bacias hidrográficas em duas 
vertentes: Atlântica e Continental, cujo divisor de águas é o maciço da Serra do 
Mar. Na face Atlântica, através do Rio Imbé, deságuam na Lagoa de Cima, 
sendo os principais afluentes: Ribeirão Água Limpa, Segundo-Norte, Mocotó, 
Aleluia e Opinião. Já na face Continental, contribuintes à bacia do Rio Paraíba 
do Sul pelo Rio Grande e o Rio do Colégio, se apresentam inúmeros ribeirões, 
como o Vermelho, Macapá, Santíssimo, Recreio, Itacolomi, Flores, Barra 
Alegre, entre outros. Nascem ainda no parque o Rio Preto e seu afluente, o 
Bela Joana que desemboca no Rio Ururaí, contribuinte à Lagoa de Cima.

[ 67 ]Cachoeira Tombo d’Água E L
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Hydrology 
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Numerous watercourses have their sources in Desengano Park.  Besides 
being tourist attractions for the beauty and exuberance of its rapids, falls, and 
swimholes, they are also responsible for the water supply of the cities of Santa 
Maria Madalena, São Fidélis, and Campos dos Goytacazes. The following 
waterfalls are major attractions of the park: Escorrega (RJ-146 – Fazenda do 
Desengano), Bonita (Babilônia), Tombo d'Água (Mocotó), Roncador (Sossego 
do Imbé), among others.

Balanced rainfall, excellent vegetation cover, and low level of occupation 
provide good environmental quality of the water resources, especially the 
ones from the microbasins inside the park. 

The rivers and their tributaries are part of the drainage basins on the Atlantic 
and Continental slopes, which watershed is the Serra do Mar massif. On the 
Atlantic side, with the Imbé River, the waters run into the Lagoa de Cima lake. 
The main tributaries are: Ribeirão Água Limpa, Segundo-Norte, Mocotó, 
Aleluia, and Opinião. On the Continental side, there are several creeks, such as: 
Vermelho, Macapá, Santíssimo, Recreio, Itacolomi, Flores, Barra Alegre, 
among others. All of them are contributories of the Paraiba do Sul River basin, 
by means of the Grande and Colégio Rivers, The source of the Preto River is 
also in the park, as well as its tributary, the Bela Joana, flowing into the Ururaí 
River, a contributory of the Lagoa de Cima lake. 
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Infraestrutura do parque

Sede da administração do Parque Estadual do Desengano – Oferece 
apoio logístico às ações de fiscalização, vigilância, treinamento, ativida-
des de pesquisas e levantamentos científicos. Contém sala de comunica-
ções, radio, alojamentos e equipes de combate a incêndio.

Endereço: Horto Florestal Central Santos Lima – Av. José Dantas dos 
Santos, n°. 35 – Bairro Itaporanga – Santa Maria Madalena – tel. 22 – 2561 
3072 – horário de funcionamento: de segunda a sexta de 8 as 16 h.

Centro de Visitantes – Recepção a visitantes e orientações sobre 
educação ambiental na área do parque, Horto e seu entorno. 
Infraestrutura equipada com estacionamento, sanitários, balcão de 
informações, salão para grandes exposições, sala de estudos e informáti-
ca, sala de reuniões; anfiteatro para apresentações diversas, como peças 
teatrais, shows e atividades de educação ambiental, e; o auditório “Dercy 
Gonçalves” para palestras, encontros, reuniões, apresentações, filmes, e 
exposições. Localizado no mesmo endereço e telefone da Administração 
– Horário de visitação: de terça a domingo de 8 as 16h.

Núcleo de Prevenção a Incêndios Florestais – Serviços de prevenção e 
combate a incêndios florestais. Plantão permanente, dotado de equipa-
mentos para as atividades de combate a incêndios.

Horto Florestal Central Santos Lima – sitiado junto à Sede 
Administrativa do Ped. Desenvolve atividades de produção de mudas 
nativas, ornamentais, frutíferas e de eucaliptos; Serraria e moinho; Banco 
de Sementes com o projeto “Mutirão do Reflorestamento – Rede de Hortos 
Centrais e Viveiros Florestais”; Colheita e  beneficiamento de sementes 
florestais nativas; Unidade Móvel de colheita de sementes florestais; 
Bromeliário e Orquidário. Uso público do Horto. 
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Park Infrastructure 

Desengano State Park Administration Headquarters – Offers logistic 
support for patrol rounds, surveillance, training, research, and scientific 
surveys. It includes a communications room, radio, lodging, and firefighting 
teams. 

Address: Horto Florestal Central Santos Lima – Av. José Dantas dos Santos, no. 
35 – Bairro Itaporanga – Santa Maria Madalena – phone: +55 22 2561-3072 – 
working hours: Monday to Friday, 8 AM to 4 PM.

Visitor Center – Reception for visitors and environmental education 
information about the park, Horto (Garden), and surroundings. It is outfitted 
with a parking lot, restrooms, information desk, a hall for large exhibits, 
computer and study room, conference room, amphitheater for various 
presentations, such as plays, shows, and environmental educational activities, 
and the “Dercy Gonçalves” auditorium for lectures, meetings, presentations, 
movies, and exhibits. It is located in the same address and with the same 
phone number as the Administration – Visiting hours: Tuesday to Sunday, 8 AM 
to 4 PM.

Forest Fires Prevention Center – Services of forest fire prevention and 
firefighting. It is a nonstop operation outfitted with firefighting equipment.

Horto Florestal Central Santos Lima – a Forest Garden located next to the 
Park's Administration Headquarters. It grows native, ornamental, fructiferous, 
and eucalyptus saplings; Sawmill and mill; produces a seedbank with the 
project “Mutirão do Reflorestamento – Rede de Hortos Centrais e Viveiros 
Florestais” (Reforestation Taskforce – Network of Central Gardens and Forest 
Nurseries); Harvest and process of native forest seeds; Mobile unit for forest 
seed harvest; and Orchid and Bromeliad Houses. The Garden is of public use. 
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Desengano, esta extensa rede de caminhos ultrapassou as mais altas monta-
nhas e profundos vales enflorestados, percorrendo margens e cruzando 
calhas de rios e córregos, como o Mocotó, Bela Joana, Preto, Segundo-Norte, 
Morumbeca, Aleluia, Imbé, entre outros.  Era através de suas “picadas” e por 
meio das tropas de burro, que moradores da floresta e agricultores escoavam 
sua produção, especialmente de café, para se deslocar entre os núcleos rurais 
e acessavam os locais de extrativismo.

Foi com o auxílio dos saberes indígenas (senso de orientação, conhecimentos 
geográficos e naturais) que os desbravadores conseguiram transpor a Serra 
do Rio Preto (nome anterior que recebiam as serras que formam hoje o Parque 
Estadual do Desengano) e seus contrafortes mais altos, como a Serra Grande, 
Itacolomi, Malhada Branca e Desengano, ligando a face continental à atlântica.  
Alguns destes traçados, reminiscências históricas, foram mapeados e resga-
tados. Travessias históricas, como a que ligava o Itacolomi ao Mocotó, cami-
nhos de acesso a determinados atrativos naturais, como as inúmeras cachoei-
ras, poços e picos de observação estarão disponíveis para os visitantes neste 
guia.

Com isto, o caminhante, pesquisador e/ou praticante de esporte, poderá 
desfrutar a pé de paisagens fascinantes; percorrer, marcar com pegadas, 
fotografar, observar e interagir de perto, conhecendo os pequenos e grandes 
encantos desta bela região.

Origem dos caminhos e trilhas

[ 76 ]

Os lugares ermos, denominados como sertões, sempre fascinaram os 
viajantes que os desbravavam à procura de riquezas econômicas. As monta-
nhas com a sua imponência, sempre estimularam os desbravadores, aventu-
reiros e viajantes naturalistas. 

O trecho da Serra do Mar e o Vale do Paraíba denominado como “Sertão 
Ocupado por Índios Brabos” (índios Puris, Corópos e Coroados), permane-
ceu inexplorado por quase 200 anos. Concentrados na Baixada Campista, as 
populações de portugueses, nativos e africanos desprezaram as misteriosas 
montanhas acima e o estreito Vale do Grande Rio (Rio Paraíba do Sul).

Até cerca de 1800, os obstáculos naturais se mostravam um grande empecilho 
para os desbravadores. Porém, a partir do fim do séc. XVIII e princípios do XIX, 
o interesse por novas terras férteis, a catequização dos indígenas pelos 
Capuchinhos Missionários (1781), o fluxo entre o litoral e os distritos minerado-
res e o espírito de aventura, estimularam os colonizadores.

Nesta época, a abertura dos portos brasileiros atraiu cientistas e naturalistas 
europeus, que desembarcavam no Rio e seguiram em expedições para o 
interior, interessados nas nossas riquezas naturais. A Serra do Mar, entre 
Teresópolis, Friburgo e Santa Maria Madalena – um dos principais centros de 
endemismo florístico do país – tornou-se o destino obrigatório de muitos deles 
como Saint-Hilaire, Schott, Beyrich, Sellow, Von Martius, Charles Darwin, 
George Gardner e Glaziou entre outros, que descreveram e registraram em 
desenhos a riqueza do ambiente serrano.

Foram três os principais caminhos de penetração que influenciaram a ocupa-
ção de terras próximas ao atual Parque Estadual do Desengano: o Caminho 
das Minas de Cantagalo (Garganta da Serra de Boa Vista), o Caminho de 
Macabu (Vale do Imbé) e o Caminho do Paraíba (a partir da Planície 
Campista).

As trilhas, originalmente abertas pelos indígenas em plena Mata Atlântica, 
traçaram o desenho básico de vários caminhos secundários, estimulando 
assim a produção agrícola, a formação de núcleos rurais, e viabilizaram a 
circulação de pessoas, a troca de informações e mercadorias. Na região do 
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mountains and deep forested valleys, following banks and crossing rivers and 
creeks, such as the Mocotó, Bela Joana, Preto, Segundo-Norte, Morumbeca, 
Aleluia, Imbé, among others.  Forest dwellers and farmers ensured the flow of 
their production, especially coffee, by using the “picadas” (machete-opened 
paths) and donkeys. These “picadas” were also used for transportation 
between the rural centers and access to extraction sites.

With the aid of indigenous lore (sense of direction and geographic and 
environmental knowledge), the pioneers were able to overcome the Serra do 
Rio Preto (the prior name of the mountain ranges that now make up the 
Desengano State Park) and its highest spurs, such as the Serra Grande, 
Itacolomi, Malhada Branca, and Desengano mountain ranges, connecting the 
continental to the Atlantic side.  Some of these tracks, historical 
remembrances, were mapped and recovered. Historical trails, such as the one 
connecting Itacolomi to Mocotó, approach trails to certain natural attractions, 
such as the numerous falls, swimholes, and observation peaks, will be 
available to visitors in this guidebook.

As a result, hikers, researchers, and/or sportspeople can enjoy on foot this 
fascinating scenery, wander about, leave their footprints, photograph, observe, 
and closely interact, thus discovering the small and large wonders of this 
beautiful region. 

Origins of the paths and trails

[ 78 ]

Remote places, known as Sertões (Hinterlands), have always fascinated 
travelers who have explored them in search of economic wealth. Mountains, in 
their grandiosity, have always inspired trailblazers, adventurers, and naturalist 
travelers. 

The section of the Serra do Mar range and the Paraiba do Sul Valley known as 
“Hinterlands Occupied by Fierce Indians” (the Puris, Corópos, and Coroados) 
remained unexplored for almost 200 years. The Portuguese, and indigenous 
and African populations disregarded these mysterious mountains and the 
Great River Valley (Paraiba do Sul River), concentrating themselves in the 
lowlands of Campos dos Goytacazes.

Until around 1800, natural obstacles presented a major barrier for pioneers. 
th thBut at the end of the 18 , beginning of the 19  century, interest in new fertile 

lands, the Catholic conversion of the native populations by the Missionary 
Capuchins (1781), the flow between the coast and the mining districts, and the 
spirit of adventure stimulated settlers.

At that time, the opening of Brazilian ports enticed European scientists and 
naturalists, who arrived in Rio de Janeiro to engage in expeditions into the 
country in search of the natural resources. The Serra do Mar mountain range, 
between Teresópolis, Friburgo, and Santa Maria Madalena – one of the major 
centers of floristic endemism in the country – became a mandatory destination 
for many foreigners, among which Saint-Hilaire, Schott, Beyrich, Sellow, Von 
Martius, Charles Darwin, George Gardner and Glaziou, who described and 
recorded in drawings the abundance of the mountain environment.

There were three main routes that influenced occupation of the lands close to 
Desengano State Park:  the Minas de Cantagalo (Serra de Boa Vista Gorge), 
Macabu (Imbé Valley), and Paraiba (from the Campos plains) routes.

The trails, originally built by the indigenous people in the middle of the Atlantic 
Forest, traced the basic design of several secondary routes, thus promoting 
agriculture and the formation of rural centers, as well as enabling the 
circulation of people and the exchange of information and merchandise. In the 
Desengano region, this extensive network of routes surpassed the highest 
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No que se refere ao desenvolvimento do ecoturismo na região, o Parque 
Estadual do Desengano tem um papel especialmente importante, pois 
concentra um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. 
Além de oferecer uma infinidade de atrativos naturais resguardados, oferece 
oportunidades para o desenvolvimento de atividades científicas, educativas, 
recreativas e ecoturísticas.

Nas variadas fisionomias paisagísticas do parque, o entorno rural, rústico, 
encontra o interior, pluvial, rico em biodiversidade; é um nicho ainda a ser 
descoberto e desvendado pelos andarilhos e esportistas.

Por suas peculiaridades e características próprias, as práticas potenciais 
estão voltadas, principalmente, às atividades ligadas ao ambiente natural e 
cultural, como o excursionismo, o lazer, a observação científica de flora e 
fauna, o safári fotográfico, a contemplação, a interpretação de trilhas; as de 
cunho rural, como tropeirismo, passeios a cavalo; as esportivas, como rapel, 
trekking, raffiting, ciclismo, Off Road, entre outras. 

Alguns serviços de apoio já são oferecidos na região do entorno, como: 
hospedagens por meio de pousadas e abrigos, alimentação, algumas iniciati-
vas quanto à condução em trilhas direcionadas aos esportes de aventura, bem 
como iniciativas comunitárias, no que se refere à produção artesanal de 
alimentos e artesanato.

Por se tratar de lugares ainda inexplorados e com recursos naturais intactos, as 
atividades turísticas e esportivas devem ser realizadas com atenção por trilhas 
guiadas. As trilhas são a principal infraestrutura de manejo de visitantes em 
áreas de apelo ecoturístico. Portanto, orienta-se que as caminhadas sejam 
realizadas por caminhos preestabelecidos e conduzidos por um guia local. 

Nesse rico cenário, os praticantes poderão escolher uma infinidade de 
caminhos e atividades e, assim poder desfrutar a pé de paisagens fascinantes, 
com relevos de grande beleza paisagística, cachoeiras, poços, além de uma 
variada fauna e flora.

Atividades turísticas e esportivas
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Some tourist support services are already offered in the region, such as 
lodging in inns and hostels, food services, some adventure sports trail guiding, 
as well as locally made crafts, handicraft and food.

Since these are unexplored sites with untouched natural resources, touristic 
and sports activities must be performed through guided trails with care. Trails 
are the main infrastructure for visitor management in areas with ecotouristic 
appeal. Thus, hiking in established trails and hiring a local guide are 
recommended. 

In this lush scenery, visitors can choose among infinitude of trails and activities. 
They can enjoy on foot the fascinating landscape, great scenic beauty terrain, 
waterfalls,  swimholes, as well as diversified fauna and flora.

It should be pointed out that it isn't always easy to hire a local guide or tour 
guide for the trails and traverses. They are mostly dwellers and woodsman from 
the region where the trail or traverse is located. Visitors must be prepared for 
the possibility of not having this support. In this case, they must decide if they 
have the proper condition, equipment, and information necessary to proceed 
on their own.

Inside the park

Trails, traverses, rock climbs, rappelling, observation of flora and fauna, photo 
safari, interpretive trails, contemplation, hikes, streams, waterfalls, swimholes, 
lodging, and food services are available only at Morumbeca dos Marreiros 
(Morumbeca Inn).

 Park environs

Off-roading, camping (Itacolomi), lodging and food service (Santa Maria 
Madalena, Sossego do Imbé, Rio Preto, and São Fidélis), trails, traverses, 
observation of flora and fauna, photo safari, interpretive trails, rock climbs, 
rappelling, rafting, bicycling, horseback riding, hikes, streams, swimholes, and 
waterfalls.
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Porém, cabe ressaltar que no caso das trilhas e travessias, nem sempre será 
possível conseguir um guia ou condutor de visitantes local com facilidade e 
que esses, em sua maioria, são moradores e mateiros da região onde se 
encontra a trilha ou travessia a ser realizada. O visitante deve se preparar para 
a possibilidade de não encontrar esse tipo de apoio, e ter a consciência de 
decidir se tem condições, equipamentos e informações suficientes pra 
prosseguir por si só.

Interior do parque
Trilhas, travessias, escalada, rapel, observação de flora e fauna, safári 
fotográfico, interpretação de trilhas, contemplação, caminhadas, rios, cachoei-
ras, poços, hospedagem e alimentação somente na Morumbeca dos 
Marreiros (Estalagem Morumbeca).

Entorno do parque
 Off Road, camping (Itacolomi), hospedagem e alimentação (Santa Maria 
Madalena, Sossego do Imbé, Rio Preto e São Fidélis), trilhas, travessias, 
observação de flora e fauna, safári fotográfico, interpretação de trilhas, 
escalada, rapel, raffiting, ciclismo, cavalgada, caminhadas, rios, poços e 
cachoeiras.

Touristic and sports activies

The Desengano State Park has an especially significant role on the 
development of the region's ecotourism as it concentrates one of the richest 
ecosystems of the planet in terms of biodiversity. Besides offering an infinite 
number of safeguarded natural attractions, it also provides the opportunity for 
the development of scientific, educational, recreational, and ecotouristic 
activities.

Throughout the diverse aspects of the park's landscape, the rural, rustic 
surroundings meet the rainy, rich in biodiversity area of the park; an aspect yet 
to be discovered and unveiled by hikers and sportspeople. 

Due to their singularities and unique characteristics, potential activities are 
mainly linked to the natural and cultural environments, such as hiking, leisure, 
scientific observation of flora and fauna, photo safari, contemplation, and 
interpretive trails. There are also activities related to the rural life, such as 
droving, horseback riding; and sports, such as rappelling, hiking, rafting, 
bicycling, off-roading, among others. 
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Desengano Park is an “island of vegetation,” thus it is necessary to go beyond 
its surrounding areas to access the trails, traverses, and attractions. The area 
comprising the surroundings is much bigger than the total area of the park. In 
this region, intense human activity has replaced the original forest cover with 
pastures, agriculture, and secondary forest.  

The neighboring areas are influenced and influence directly the park. They are 
part of the buffer zone and interact in a more immediate manner with the rural 
regions, exchanging with them environmental and social influence. The 
purpose of this zone is to provide a protective shield, promoting sustainable 
development in the region.

Between these two areas, very diverse and distinct sceneries directly 
influence the access and traffic condition. On the Continental slope (facing the 
lower Paraiba do Sul River Valley), which reaches the towns of Itacolomi, Poço 
Parado, Bela Joana, Quimbembe, Terras Frias, Morumbeca, and Rifa, the 
terrain is rugged with steep angles and many edges and cliffs. On the Atlantic 
slope, communities facing the plains, such as São Mateus, Sossego do Imbé, 
Babilônia, Mocotó, and Rio Preto, display gentle hills and river terraces, 
favoring floods especially in the rainy season, from September to March. 

To describe the trailheads, rural sites that are sparsely distributed along the 
valleys are used as references. Originally, these were farms, especially coffee 
plantations. These sites don't offer support necessarily, but in some cases they 
offer lodging, food, and tourist services. It should be noted that these locations 
aren't necessarily organized into bonded hubs. 

Park surroundings 
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Considerando o Parque do Desengano uma “ilha de vegetação”, é preciso 
ultrapassar a área que o circunda para acessar as trilhas, travessias e atrati-
vos. A área que compreende o entorno é muito maior que a área total do 
parque. Nesta região, a ação intensa do homem, substituiu a cobertura 
florestal original por pastagens, agricultura e vegetação secundária.  

Considerada de influência direta, as áreas vizinhas fazem parte da zona de 
amortecimento e se relacionam, de maneira mais imediata, com as regiões 
rurais, mantendo com estas relações de influência ambiental e social. O 
objetivo desta zona é proporcionar uma redoma de proteção, estimulando o 
desenvolvimento sustentável na região.

Entre essas duas áreas, podemos destacar características paisagísticas bem 
diferenciadas e marcantes, que influenciam diretamente nas condições de 
trafegabilidade e acesso. Na vertente continental (voltada para o baixo Vale do 
Rio Paraíba do Sul), que se estende pelas localidades de Itacolomi, Poço 
Parado, Bela Joana, Quimbembe, Terras Frias, Morumbeca e Rifa, o terreno 
apresenta forte relevo acidentado, com grandes declividades, onde os 
precipícios e as beiras são uma constante; na vertente Atlântica, comunidades 
como São Mateus, Sossego do Imbé, Babilônia, Mocotó e Rio Preto, voltada 
às planícies, apresentam colinas suaves e terraços fluviais, favorecendo 
inundações, especialmente nos períodos chuvosos, de setembro a março. 

Para alcançar o início das trilhas e travessias, é preciso ter como referência as 
localidades rurais que, por terem sua origem em função das fazendas (especi-
almente as cafeeiras) estão distribuídas de forma dispersa ao longo dos vales. 
Nem sempre estas localidades são consideradas pontos de apoio, mas em 
alguns casos fornecem hospedagem, alimentação e serviços turísticos. Vale 
ressaltar ainda que essas localidades não necessariamente se organizam em 
núcleos aglutinados. 

Área do entorno do Parque 
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Inseridos na exuberante vegetação 
de Mata Atlântica, o Parque do 
Desengano e seu entorno, apresen-
tam inúmeras particularidades 
biológicas, geográficas, históricas e 
culturais. Local ideal para o excursio-
nismo, contemplação da natureza e 
prática de esportes de aventura, a 
região abriga cenários singulares, 
onde ainda é possível encontrar a 
natureza em suas condições 
originais. 

As paisagens formadas por aflora-
mentos rochosos, vales cobertos por 
diversificada vegetação, rios enca-
choeirados, praias fluviais, as 
múltiplas trilhas e roteiros com flora e 
fauna endêmica e a cultura da 
população local são os principais 
atrativos do lugar. 

In tegrated in  the exuberant  
vegetation of the Atlantic Forest, the 
D e s e n g a n o  P a r k  a n d  i t s  
surroundings offer numerous 
biological, geographical, historical, 
and cultural particularities. It is an 
ideal place for hiking, contemplation 
of nature, and for adventure sports. 
The region shelters unique sceneries, 
where it is still possible to find nature 
in its original condition. 

The main attractions of the area are 
the rocky outcroppings landscape, 
valleys covered with diverse 
vegetations, rapids, river beaches, 
multiple trails and tours with endemic 
flora and fauna, and the local culture. 

                    Algumas atrações no entorno do parque
                   Some attractions of the park surroundings

Cachoeira do Escorrega / Escorrega Fall – Terras Frias (estrada RJ-
146 road) – Santa Maria Madalena;
Represa Tudelândia / Tudelândia Dam – Terras Frias (estrada RJ-146 
road) – Santa Maria  Madalena;
Cachoeira do Roncador / Roncador Fall – Sossego do Imbé – Santa 
Maria Madalena;
Cachoeira Bonita, Poço Bonito e Córrego Morumbeca / Bonita Fall, 
Bonito Swimhole, and Morumbeca Creek – Babilônia – Campos dos 
Goytacazes;
Pedra Dubois / Dubois Rock – Santa Maria Madalena;
Morro da Torre / Torre Hill – Santa Maria Madalena;
Morro do Cruzeiro  / Cruzeiro Hill – Santa Maria Madalena.

Cachoeira do Escorrega E L
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Jamais percorra trilhas à noite. Leve sempre um relógio, calcule 
a caminhada considerando o tempo necessário para a volta ou a chegada 
em outras localidades (no caso de travessias). Dentro da floresta escure-
ce mais cedo;

As trilhas, naturalmente, são passiveis de modificações, portan-
to esteja muito atento ao seu traçado original. Se por algum motivo o 
caminho não corresponder ao mapa, não insista e comunique à adminis-
tração do parque ou ao Instituto Terra Brasil o problema encontrado;

Não faça ou use atalhos, pois eles causam fortes erosões no 
terreno, além de aumentar as chances de o visitante se perder;

Não utilize motocicletas e bicicletas nas trilhas, pois estas 
práticas causam degradação do ambiente. O uso de bicicletas, motos e 
cavalos é permitido somente fora dos limites do parque;

Toda a região do parque está sujeita a súbitas mudanças climáti-
cas. Fique atento e, se possível, consulte algum serviço de meteorologia 
antes de começar seu passeio. Previna-se das chuvas fortes e demora-
das, que superam 1.450 mm de precipitação por ano, mais frequentes de 
setembro a abril;

Em caso de tempestades de raios: não permaneça nos cumes, 
não se abrigue debaixo de árvores (principalmente se estiverem em 
pastos), não fique próximo a cercas de arame, não se abrigue em barracas 
com peças metálicas, saia da água, não se deite no chão;

Não percorra as trilhas durante a chuva ou logo após esta. Além 
de provocar erosão, o risco de acidente é muito maior;

Quando em grupo fique atendo ao seu próprio ritmo de caminha-
da para não forçar desnecessariamente seu próprio organismo.

[ 93 ]

Dicas de segurança
Os roteiros que constam neste guia são, em sua maioria, longos, estão em 
áreas consideradas remotas e nem sempre tem o traçado definido, o que torna 
possível que o excursionista se perca. Portanto, esteja atento às dicas abaixo.

Ao percorrer as trilhas esteja ciente de que a atividade de caminhar na 
natureza implica riscos, tais como quedas, mordeduras de animais e 
acidentes diversos, que em casos extremos podem até causar a morte. 

       Procure os regulamentos da Unidade de Conservação;

    Todos os rios e cachoeiras estão sujeitos ao fenômeno “Cabeça 
d'água”, quando o nível da água sobe repentinamente em função de 
chuvas, principalmente nas cabeceiras;

Evite andar sozinho e sempre 
deixe alguém avisado do roteiro e horário 
previsto para retorno;

Esteja ciente de que alguns roteiros 
incluem passagens por cristas extrema-
mente estreitas e cumes de montanhas a 
grandes altitudes, o que pode ocasionar 
graves acidentes, inclusive com risco de 
morte;

Recomendamos que, mesmo os 
excursionistas experientes, informem-se no 
Centro de Visitantes ou com moradores, 
guias e condutores locais sobre as condi-
ções do trajeto escolhido;

Algumas travessias que constam 
neste guia terminam em locais muito 
distantes do seu início. Planeje com cuidado 
o seu retorno;

Apesar de haver fartura de água em quase todo parque, em sua 
maioria, essas águas são impróprias para consumo humano por vários 
fatores. Leve sempre água, pastilhas purificadoras de água e alimentos 
leves em suas caminhadas;

EL
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Transporte de acidentados em trilhas

Se houver necessidade de transporte de uma pessoa acidentada, impro-
vise uma maca com galhos e peças de roupas e siga estes procedimentos:
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Animais peçonhentos

Atenção: existe grande incidência de cobras e outros animais peçonhentos em 
todos os roteiros deste guia.

Ao encontrar uma cobra ou aranha, não faça movimentos bruscos, 
desvie seu caminho ou tente afastá-la com um pedaço de pau comprido. 
Jamais tente matá-la;

Antes de sentar ou deitar, verifique o local com uma vara. Evite 
sentar sobre árvores caídas, sem antes examinar à sua volta;

Se tirar alguma peça de roupa ou o calçado, verifique se não há 
algum bicho dentro deles antes de usá-los novamente;

Tenha cuidado ao mexer em montes de folhas, paus ou qualquer 
material empilhado. Eles podem esconder ou abrigar animais ou insetos;

Ao subir em pedras, não ponha as mãos acima de um degrau alto 
sem ver onde está segurando;

Quando andar na trilha, procure calçar botas ou tênis de cano alto, 
80% das picadas acontecem do joelho para baixo;

Dos animais peçonhentos, as cobras são as que menos oferecem 
riscos. Cuidado com escorpiões e aranhas que podem estar em locais que 
julgamos seguros, além de serem pequenos e menos visíveis.

Em caso de picadas de cobra, aranha, escorpião ou de qualquer 
animal que cause alguma reação, procure imediatamente um hospital especi-
alizado ou o auxílio da Defesa Civil ou da administração do parque. Não faça 
torniquetes nem tente sugar o veneno e deixe a vítima imóvel (ou a movimente 
o mínimo possível) enquanto providencia socorro. É importante saber descre-
ver o animal ou, se este morrer, levá-lo junto ou tirar uma boa foto dele. 

Estabilize a coluna cervical;

Movimente a vitima em bloco;

Imobilize as fraturas, luxações e entorses, assim como os membros 
com ferimentos profundos.

LEMBRE-SE: nunca ande sozinho. Antes de iniciar sua caminhada, 
procure se informar sobre como obter socorro em caso de emergência, 
pois as trilhas e travessias estão, geralmente, em locais distantes dos 
centros urbanos e são de difícil acesso.

Ande sempre com um kit básico de primeiros socorros:uma 
tesoura pequena sem pontas, esparadrapo, água boricada, band-aid, 
luvas descartáveis, compressas de gazes, bandagem de algodão, pinça e 
sabão neutro.

Se você é guia ou condutor, informe-se sobre o uso de medica-
mentos por parte dos membros de seu grupo e da condição física dos 
mesmos.

Em caso de queda do seu companheiro ou se encontrar 
pessoas caídas em barrancos, buracos ou precipícios, marque bem o 
local do acidente. Faça uma marcação com pedras ou algum material que 
possa ser amarrado a uma árvore para facilitar a localização do acidenta-
do. Se o acidentado estiver consciente, avise que irá procurar socorro. 
Tente contato pelo celular com a administração do parque ou com a 
Defesa Civil. Indique com precisão a condição e o local do acidentado. Se 
estiver usando um GPS passe às coordenadas do local do acidente. Na 
busca por socorro, lembre-se de que você estará sozinho por algum 
tempo, portanto, tenha muito mais cuidado.

No caso de ocorrência de fraturas, proteja as lesões abertas e 
procure imobilizar o membro afetado improvisando talas com galhos ou 
pedaços de madeira e usando uma camisa como faixas. Não permita que 
a vítima caminhe.

No caso de objetos empalados (espetados) em qualquer parte 
do corpo, estes não devem ser retirados, devendo a proteção ao ferimento 
ser feita em torno do objeto, que deve ser esterilizado ou limpo.

Se o grupo estiver perdido não deixe que o mesmo se separe 
para procurar socorro. Não se movimente à noite, mantenha a calma e 
aguarde o dia clarear. Se tiver com um apito, use-o para chamar a atenção. 
Durante o dia use um espelho ou objeto metálico como sinalizador.
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Não faça fogueiras, o fogo é um dos grandes inimigos do parque. 
Não jogue pontas de cigarro no chão;

O lixo é outro grande problema. Polui os rios, as trilhas e contami-
na os animais. Em seus passeios, leve sempre um saco de lixo e, se 
possível, recolha o lixo que encontrar. O parque não possui um sistema de 
coleta de lixo, portanto, traga todo o lixo que produzir para depositá-lo em 
local apropriado;

Tudo o que você vê na natureza é importante para o funciona-
mento do ecossistema. Ao retirar uma planta, animal ou mesmo uma 
pedra, você estará colocando em risco espécies que já podem estar em 
extinção ou serem raras, além de estar interferindo na cadeia alimentar 
dos animais;

Não alimente os animais silvestres, eles não estão acostuma-
dos ao nosso tipo de alimentação.  Não deixe restos de alimentos despro-
tegidos no chão;

Os animais silvestres tem tanto direito à vida quanto nós. 
Cada vez que um animal é caçado ou retirado do seu habitat, todo o 
ecossistema é prejudicado. Devemos respeitar todas as formas de vida e 
lembrar que na floresta, nós é que estamos “na casa dos outros”. Todos os 
animais são importantes e pertencem a uma complexa cadeia de vida da 
qual fazemos parte;

Animais domésticos. Qualquer tipo de animal estranho à fauna 
do parque é proibido. Os animais domésticos podem trazer doenças para 
os animais silvestres e vice-versa;

Não use sabão, xampus, detergentes ou qualquer tipo de sabone-
te que possa poluir os rios;

Depredar os patrimônios úteis, pichar pedras, árvores e 
construções, quebrar qualquer coisa, só contribui para a degradação do 
parque. Ajude a manter em boas condições um lugar que lhe traz tantos 
benefícios;
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Recomendações de mínimo 
impacto

Atividades como escalada, caminhada, acampamento, mergulho 
em rios, decolagem de qualquer modalidade de voo livre e outras que 
ocorram ao ar livre estão sujeitas aos perigos e riscos de ambientes 
naturais;

Estão entre os riscos de atividades ao ar livre: picadas de animais 
peçonhentos, quedas e rolamentos de pedras, raios, cabeças d'água, 
terrenos acidentados e escorregadios, quedas de árvores e galhos e 
outras forças da natureza, incluindo variações climáticas bruscas; 

Toda a área do Parque Estadual do Desengano é considerada 
remota, por isso a comunicação e o transporte são difíceis. Sendo assim, 
buscas, evacuações ou cuidados médicos imediatos podem ter atrasos 
significativos. Esteja preparado para lidar com situações imprevistas;  

Os problemas de saúde mais comuns em ambientes naturais são: 
escoriações, entorses, fraturas, hipotermia, hipertermia, hemorragias, 
desidratação, afogamentos, reações alérgicas e lesões causadas por raio 
– dependendo do tipo e da gravidade estas lesões podem levar a traumas 
permanentes ou morte;

Procure estar com os equipamentos adequados à sua atividade;

A maioria dos acessos aos roteiros apresentados neste guia está 
em propriedades particulares e depende da autorização do proprietário. 
Informe-se na administração como proceder.

Lembre-se que, ao praticar qualquer uma das atividades 
descritas acima, ou outras correlatas, você é inteiramente responsá-
vel pelos seus atos, mesmo dentro dos limites deste parque. 
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Defesa Civil Municipal: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia: 190

Fiscalização do Parque Estadual do Desengano: 22 – 2561 3072

Batalhão Florestal de Santa Maria Madalena: 22 – 2561 3228

Secretaria de Turismo de Santa Maria Madalena: 22 – 2561 3303

Em caso de picada de animal peçonhento, recorra imediatamente a um dos 
seguintes hospitais:

Santa Maria Madalena – Hospital Basileu Estrela

São Fidélis – Hospital Armando Vidal       
 

Campos de Goytacazes – Hospital Ferreira Machado

[ 99 ]

Telefones úteis 

Hospitais 

O Parque possui uma agradável sinfonia de sons naturais: as 
águas, os bichos, o vento e as árvores. Experimente andar um pouco em 
silêncio para ouvir os sons da floresta. Não grite ou coloque aparelhos 
sonoros em alto volume para não interferir no ambiente e incomodar as 
pessoas;

Respeite as sinalizações. Não as inutilize nem lhes cause danos, 
pondo em risco você e outras pessoas. As setas e placas educativas são 
importantes para a orientação e segurança dos visitantes e para a 
preservação do Parque.

[ 98 ]

Recomendações para operadoras,
guias e condutores de visitantes 

Forme grupo de no máximo 20 pessoas. Grupos grandes aumentam 
as chances de impactos negativos ao meio ambiente, além de causarem 
incômodo aos demais visitantes;

Disponha sempre de um 1 (um) guia ou condutor para cada 10 
participantes, garantindo a qualidade do serviço prestado. Lembre-se que o 
guia ou condutor é responsável pela conduta ambiental do seu grupo;

Além da conduta ambiental, o guia ou condutor também é responsá-
vel pela segurança do seu grupo. Portanto, esteja capacitado para situações 
de emergência;

Procure manter o ritmo do grupo pelo participante mais lento;

Certifique-se se está realmente preparado e ter todos os equipamen-
tos e as informações necessárias para o roteiro que irá realizar; 

Evite conduzir um grupo sozinho.
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Never hike trails at night. Always have a watch on you, consider 
the time needed to return or to arrive at another place (in case of traverse 
trails). It gets dark earlier in the forest;

Trails can naturally undergo changes, so be very much aware of 
the original path. If for any reason the route does not correspond to the 
map, do not persist and inform the park administration or the Terra Brasil 
Institute about the problem found;

Do not create or use shortcuts because they cause heavy 
erosions on the land,  besides increasing the chances of getting lost;

Do not use motorcycles or bicycles on the trails, as these 
practices cause environmental degradation. The use of bicycles, 
motorcycles, and horses is allowed outside the limits of the park;

The entire park region is subject to sudden change in
 weather. Be alert and, if possible, check a few weather services before 
starting the hike. Be careful of strong and extended rains that overcome 
the yearly average 1,450 mm (57 in) of rainfall, which are more common 
from September to April;

In case of thunderstorms: do not stay on summits or ridges, do 
not seek shelter under trees (especially on pastures or meadows), do not 
stay close to wire fences, do not take shelter in tents with metallic parts, 
leave the water, do not lie on the ground;

Do not hike trails during or right after a rainfall. Besides causing 
erosion, the risk of accidents is much bigger;

When hiking on a group, pay attention to your own pace so as not 
to force your organism. 
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Safety tips

The routes included in this guidebook are mostly long, in remote areas, and not 
always on a well-defined path, thus the possibility of getting lost is real. 
Attention to the recommendations below.

When following trails, remember that hiking implies risks, such as falls, animal 
bites, and various accidents, which in extreme cases can lead to death. 

       Know the regulations of this Conservation Unit;

    All rivers, streams, and creeks are subject to flash food, when the 
water level suddenly rises due to rains, especially on headwaters;

Avoid hiking alone and always 
notify someone about your itinerary and 
expected return time;

Be aware that some hikes include 
passages through extremely narrow 
ridges and very high mountain summits, 
which could result in serious accidents, 
even with risk of death;

We re c o m m e n d  a s k i n g fo r  
information in the Visitors Center or with 
locals, guides, and escorts, about the 
conditions of the chosen trail, even 
experienced hikers should do that;

Some traverse trails included in 
this guidebook end very far from their 
trailhead. Carefully plan the return trip;

Despite the abundance of water 
throughout the park, the water is not fit for 
human consumption for several reasons. Always bring water, water 
purification tablets, and light food for your hikes;



[ 101 ]

Never hike trails at night. Always have a watch on you, consider 
the time needed to return or to arrive at another place (in case of traverse 
trails). It gets dark earlier in the forest;

Trails can naturally undergo changes, so be very much aware of 
the original path. If for any reason the route does not correspond to the 
map, do not persist and inform the park administration or the Terra Brasil 
Institute about the problem found;

Do not create or use shortcuts because they cause heavy 
erosions on the land,  besides increasing the chances of getting lost;

Do not use motorcycles or bicycles on the trails, as these 
practices cause environmental degradation. The use of bicycles, 
motorcycles, and horses is allowed outside the limits of the park;

The entire park region is subject to sudden change in
 weather. Be alert and, if possible, check a few weather services before 
starting the hike. Be careful of strong and extended rains that overcome 
the yearly average 1,450 mm (57 in) of rainfall, which are more common 
from September to April;

In case of thunderstorms: do not stay on summits or ridges, do 
not seek shelter under trees (especially on pastures or meadows), do not 
stay close to wire fences, do not take shelter in tents with metallic parts, 
leave the water, do not lie on the ground;

Do not hike trails during or right after a rainfall. Besides causing 
erosion, the risk of accidents is much bigger;

When hiking on a group, pay attention to your own pace so as not 
to force your organism. 

[ 100 ]

EL

B M

Safety tips

The routes included in this guidebook are mostly long, in remote areas, and not 
always on a well-defined path, thus the possibility of getting lost is real. 
Attention to the recommendations below.

When following trails, remember that hiking implies risks, such as falls, animal 
bites, and various accidents, which in extreme cases can lead to death. 

       Know the regulations of this Conservation Unit;

    All rivers, streams, and creeks are subject to flash food, when the 
water level suddenly rises due to rains, especially on headwaters;

Avoid hiking alone and always 
notify someone about your itinerary and 
expected return time;

Be aware that some hikes include 
passages through extremely narrow 
ridges and very high mountain summits, 
which could result in serious accidents, 
even with risk of death;

We re c o m m e n d  a s k i n g fo r  
information in the Visitors Center or with 
locals, guides, and escorts, about the 
conditions of the chosen trail, even 
experienced hikers should do that;

Some traverse trails included in 
this guidebook end very far from their 
trailhead. Carefully plan the return trip;

Despite the abundance of water 
throughout the park, the water is not fit for 
human consumption for several reasons. Always bring water, water 
purification tablets, and light food for your hikes;



Stabilize the cervical spine;

Move the victim as a whole block;

Immobilize fractures, strains, and sprains, as well as limbs with 
deep wounds.

Poisonous animals

Warning: there are a lot of snakes and other poisonous animals in all tours 
described in this guidebook.

When encountering a snake or spider, do not make sudden 
movements, swerve away from it or try to move it with a long stick. Never try to 
kill it;

Before sitting or lying down, check the spot with a stick. Avoid sitting 
on fallen trees without first examining the area around it;

If you remove a piece of clothing or footwear, check if there is any 
creature inside before putting them back on;

Be careful when moving piles of leaves, sticks, or any stacked 
materials. There could be animals or insects hidden or nestled in it;

When climbing rocks, do not place your hands on a higher step 
without checking where you are holding;

When hiking, try to wear high top sneakers or boots, since 80% of 
bites and stings happen from the knee down;

Of all the poisonous animals, snakes represent the least risk. Watch 
out for scorpions and spiders that are smaller and less visible and may be in 
places we believe are safe;

In case of a snakebite, spider bite, scorpion sting, or a bite from any 
other animal that causes any reaction, immediately search for a specialized 
hospital, the aid of the Rescue Authorities (Defesa Civil), or the park 
administration. Do not make tourniquets nor try to suck the poison out, and do 
not move the injured person (or keep movement to a minimum) while arranging 
for help. It is very important to be able to describe the animal or, if the animal 
dies, to bring it along or take a good picture of it. 
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REMEMBER: never hike alone. Before starting your hike, learn the procedures 
to get help in case of emergency. The trails and traverses are usually distant 
from urban centers and of difficult access.

Always hike with a basic first-aid kit:
Small blunt scissors, adhesive tape, boric acid solution, adhesive bandages, 
disposable gloves, gauze pads, cotton bandages, tweezers, and mild soap.

If you are a guide or escort, find out about the use of medication 
among group members and their physical conditions.

In case a companion falls or you find someone fallen down 
ravines, holes, or cliffs, properly mark the site of the accident with stones or 
any material that can be tied to a tree for easy location of the injured 
person. If the injured person is conscious, inform him/her that you will find 
help. Try to use your mobile phone to contact the park administration or the 
Rescue Authorities (Defesa Civil). Precisely specify the condition and 
location of the injured person. If you have a GPS, inform the coordinates of 
the accident site. When searching for help, remember that you will be 
alone for some time, so be even more careful.

In case of fractures, protect the open wounds and try to immobili-
ze the affected limb, improvising splints with branches or pieces of wood 
and using a shirt as a sling. Do not allow the victim to walk.

In case of impaled objects (or pierced) in any part of the body, 
they should not be removed, the protection of the wound should be 
performed around the object, which should be sterilized or cleaned.

If the group is lost, do not allow members to separate in search of 
help. Do not move during the night, stay calm, and wait for daylight. If you 
have a whistle, use it to draw attention. During the day, use a mirror or 
metallic object as a beacon.

Transport of injured persons over trails

If it becomes necessary to transport an injured person, improvise a stretcher 
with branches and strips of clothes and follow these procedures:

What to do in case of emergency
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Do not make campfires or bonfires, fire is one of the park's 
greatest enemies. Do not throw cigarette butts on the ground;

Litter Litter is another big problem. It pollutes rivers, trails, and 
contaminates the animals. In your hikes, always have a garbage bag with 
you and, if possible, collect any trash you find. The park does not have a 
garbage collection system, so discard all the litter you produced in a 
proper location;

Everything you see in nature is important for the functioning of 
the ecosystem. By removing a plant, animal, or even a rock, you will be 
risking species that may already be under threat of extinction or are rare 
and you'll be interfering with the animals' food chain;

Do not feed wild animals, they are not used to our type of food.  Do 
not leave food leftovers unprotected on the ground;

Wild animals have as much right to life as we do. Every time an 
animal is hunted or removed from its habitat, the entire ecosystem is 
harmed. We must respect all forms of life and remember that, in forests, we 
are the outsiders. All animals are important and are part of a complex life 
chain, which we are also part of;

Pets. Any type of animal foreign to the park's fauna is prohibited. 
Pets could bring diseases to wild animals and vice-versa;

Do not use soaps, shampoos, detergents, or any other type of 
cleanser that may pollute the water;

Vandalizing properties, graffiti on rocks, trees, and buildings, or 
breaking anything will only contribute for the deterioration of the park. 
Help us to keep a site that provides so many benefits in good conditions;

Minimal environmental impact
guidelines
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Activities such as climbing, hiking, camping, diving in rivers, lift-off 
for hangliding or paragliding, and other outdoors activities are subject to 
the risks and hazards of the natural environment;

The risks of outdoor activities include: poisonous animal bites 
and stings, falling or rolling rocks, lightning, flash floods, rugged and 
slippery terrains, falling trees and branches, and other forces of nature, 
including sudden weather variations; 

The entire area of the Desengano State Park is considered 
remote, therefore transportation and communication are difficult. As a 
result, immediate medical care or evacuations may be significantly 
delayed. Be prepared to handle unexpected situations;  

The most common health issues in the outdoors are: abrasions, 
sprains, fractures, hypothermia, hyperthermia, bleeding, dehydration, 
drowning, allergic reactions, and wounds from lightning. Depending on 
type and seriousness, these injuries can lead to permanent traumas or 
death;

Make sure to have all the adequate equipment for your activity;

Most of the access to the trails described in this guidebook are in 
private properties and require the landowner's authorization. Ask the 
administration about the proper procedure;

Remember: when performing any of the activities described 
above or similar activities, you are entirely responsible for your 
actions, even while within the park's limits. 

Warning
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Municipal Rescue Authorities (Defesa Civil): 199

Fire Department: 193

Police Department: 190

Desengano State Park Supervision: +55 22 – 2561 3072

Santa Maria Madalena Forest Military Police: +55 22 – 2561 3228

Secretary of Tourism of Santa Maria Madalena: +55 22–2561–3303

In case of a poisonous animal bite or sting, immediately seek one of the 
following hospitals:

Santa Maria Madalena – Basileu Estrela Hospital

São Fidélis – Armando Vidal Hospital      
 

Campos dos Goytacazes – Ferreira Machado Hospital

Useful phone numbers 

Hospitals 
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The park offers a pleasant symphony of natural sounds: waters, 
animals, wind, and trees. Try to walk silently for a while to listen to the 
sounds of the forest. Do not yell or run sound equipment on loud volume so 
as not to interfere with the environment nor disturb others;

Respect the signs. Do not disable or damage them. This could 
place you and others at risk. Arrows and informative signs are important 
for park's preservation and visitors' orientation and safety.

Recommendations for tour operators,
guides, and visit escorts to the park
 

Limit your groups to a maximum of 20 people. Large groups increase 
the chances of a negative impact on the environment, besides disturbing 
other visitors;

Always provide one (1) guide or escort for every 10 participants, 
ensuring the quality of the service. Remember that the guide or escort is 
responsible for the environmental conduct of the group;

The guide or escort is responsible for the group's environmental 
conduct and safety. Therefore, make sure he/she is trained for emergency 
situations;

Set the pace of the group using the slowest member as a parameter;

Be sure to be well-prepared and have all the proper equipment and 
information required for the trail to be taken; 

Avoid guiding a group alone.
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A R

Sugestões do
que levar nas
caminhadas

Suggestions on
what to bring on
hiking trails

15-liter capacity backpack for day 
hikes;

Light food, fruits, chocolate, and 
energy bars;

Drinking water;

Water purification tablets;

Maps;

Comfortable sneakers or hiking  
boots;

Light and comfortable pants, cool 
shirt, and rain jacket;

Warm layer, towel, and a change of 
clothes;

Hat or cap;

Sunscreen and lip balm;

Insect repellent;

Flashlight with new and spare 
batteries. Under low temperatures, 
batteries discharge faster;

First aid kit;

Whistle; 

Watch;

Mirror;

Mobile phone with a full battery and 
an extra one;

Compass o r GPS w i th ex t ra 
batteries;

Pocket or small knife; 

Hiking pole or stick;

Garbage bag.

Mochila de até 15 litros para caminha-
das de 1 dia;

Alimentos leves, frutas e barra de 
chocolate e energéticos;

Água potável;

Pastilhas de purificação de água;

Mapas;

Tênis ou botas confortáveis;

Calça comprida leve e confortável, 
camisa fresca e capa de chuva;

Casaco, toalha e outra muda de roupa;

Boné ou chapéu;

Filtro solar e labial;

Repelente;

Lanterna com pilhas novas e de 
reserva. Em temperaturas baixas, as 
baterias descarregam mais rapida-
mente;

Estojo de primeiros socorros;

Apito;

Relógio;

Espelho;

Telefone celular com bateria carregada 
e bateria extra;

Bússola ou GPS com baterias extra;

Canivete ou faca pequena; 

Cajado ou bastão;

Sacos para armazenar lixo.
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Como usar os mapas

1 – Curvas de nível: representam a topografia do terreno. As curvas de nível dos mapas 
deste guia estão representadas a cada 25 metros para altimetria (altura do terreno).
Atenção: as curvas de nível passam uma ideia da conformação do terreno: quanto mais 
juntas, mais forte será o aclive ou declive; quanto mais espaçadas, mais suave o aclive 
ou declive do trecho.
2 – Hidrografia: a rede hidrográfica representada nos mapas é de fundamental 
importância para o excursionista se orientar na trilha.
Atenção: alguns rios são temporários e podem aparecer ou não nos mapas ou mesmo 
no terreno. É comum surgirem córregos depois de chuvas fortes.
3 – Escala métrica: é o apoio para o excursionista ter uma noção aproximada das 
distâncias percorridas ou entre pontos nos mapas.
Atenção: ao utilizar a escala, as medidas encontradas podem não corresponder à 
realidade. Não esqueça que um terreno inclinado possui uma variação de medida em 
relação a um terreno plano.
4 – Norte: é a orientação correta para posicionamento dos mapas.
Atenção: recomenda-se que o excursionista utilize uma bússola para orientar os 
mapas.

Informações gerais: nos mapas o excursionista vai encontrar informações como:

5 – Acidentes geográficos: morros, serras, picos, vales, grutas, abrigos, grotões, 
talvegues, rede hidrográfica (rios, riachos, córregos, lagoas, cascatas, cachoeiras);
6 – Vias de acesso: avenidas, ruas, ou estradas asfaltadas ou de terra que levam aos 
acessos para as trilhas;
7 – Trilhas: respeite a indicação de bifurcação sem saída. Estas trilhas não possuem 
traçado definido, podendo confundir o excursionista.
8 – Coordenadas de GPS: os pontos de altimetria (coordenada Z) locados nos mapas 
foram obtidos através do sistema de restituição aerofotogramétrica digital, sendo o 
parâmetro de precisão obtido por GPS de dupla frequência (base e módulo móvel).  A 
divisão das cartas é feita em quadrículas no Sistema UTM (vide texto 1) (Universal 
Transverse Mercator ), sendo que a precisão dos pontos planimétricos (vide textos 2 e 
3_coordenadas X e Y) tem por base a escala de 1:10.000.
Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator): sistema de coordenadas planas 
que circulam o globo baseado em 60 zonas de tendência, no sentido norte-sul, cada 
uma com 16 graus de largura de longitude. O sistema de projeção UTM é um sistema 
Mercator Transversa Elipsoidal, ao qual foram aplicados parâmetros específicos, com 
os meridianos centrais, funcionando como eixos de coordenadas retangulares de cada 
fuso. Para tal a terra é dividida,entre as latitudes de 84º N e 80º S, em 60 fusos, com uma 
largura genérica de 6º em longitude. Os fusos são numerados de 1 a 60 no sentido 
Leste, a partir do antimeridiano de Greenwich (180º de Longitude). Existe ainda uma 
divisão em zonas quadrangulares completando a divisão já feita em longitude, com 
outra de 8º em latitude; estes quadrângulos são designados em cada fuso, por letras do 
alfabeto de C a X (exceção ao I e O) e de Sul para Norte.

9 – Coordenadas X: distâncias este-oeste, também chamadas abscissas.

10 – Coordenadas Y: distâncias norte-sul, também chamadas ordenadas.
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Como usar os mapas

1 – Curvas de nível: representam a topografia do terreno. As curvas de nível dos mapas 
deste guia estão representadas a cada 25 metros para altimetria (altura do terreno).
Atenção: as curvas de nível passam uma ideia da conformação do terreno: quanto mais 
juntas, mais forte será o aclive ou declive; quanto mais espaçadas, mais suave o aclive 
ou declive do trecho.
2 – Hidrografia: a rede hidrográfica representada nos mapas é de fundamental 
importância para o excursionista se orientar na trilha.
Atenção: alguns rios são temporários e podem aparecer ou não nos mapas ou mesmo 
no terreno. É comum surgirem córregos depois de chuvas fortes.
3 – Escala métrica: é o apoio para o excursionista ter uma noção aproximada das 
distâncias percorridas ou entre pontos nos mapas.
Atenção: ao utilizar a escala, as medidas encontradas podem não corresponder à 
realidade. Não esqueça que um terreno inclinado possui uma variação de medida em 
relação a um terreno plano.
4 – Norte: é a orientação correta para posicionamento dos mapas.
Atenção: recomenda-se que o excursionista utilize uma bússola para orientar os 
mapas.

Informações gerais: nos mapas o excursionista vai encontrar informações como:

5 – Acidentes geográficos: morros, serras, picos, vales, grutas, abrigos, grotões, 
talvegues, rede hidrográfica (rios, riachos, córregos, lagoas, cascatas, cachoeiras);
6 – Vias de acesso: avenidas, ruas, ou estradas asfaltadas ou de terra que levam aos 
acessos para as trilhas;
7 – Trilhas: respeite a indicação de bifurcação sem saída. Estas trilhas não possuem 
traçado definido, podendo confundir o excursionista.
8 – Coordenadas de GPS: os pontos de altimetria (coordenada Z) locados nos mapas 
foram obtidos através do sistema de restituição aerofotogramétrica digital, sendo o 
parâmetro de precisão obtido por GPS de dupla frequência (base e módulo móvel).  A 
divisão das cartas é feita em quadrículas no Sistema UTM (vide texto 1) (Universal 
Transverse Mercator ), sendo que a precisão dos pontos planimétricos (vide textos 2 e 
3_coordenadas X e Y) tem por base a escala de 1:10.000.
Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator): sistema de coordenadas planas 
que circulam o globo baseado em 60 zonas de tendência, no sentido norte-sul, cada 
uma com 16 graus de largura de longitude. O sistema de projeção UTM é um sistema 
Mercator Transversa Elipsoidal, ao qual foram aplicados parâmetros específicos, com 
os meridianos centrais, funcionando como eixos de coordenadas retangulares de cada 
fuso. Para tal a terra é dividida,entre as latitudes de 84º N e 80º S, em 60 fusos, com uma 
largura genérica de 6º em longitude. Os fusos são numerados de 1 a 60 no sentido 
Leste, a partir do antimeridiano de Greenwich (180º de Longitude). Existe ainda uma 
divisão em zonas quadrangulares completando a divisão já feita em longitude, com 
outra de 8º em latitude; estes quadrângulos são designados em cada fuso, por letras do 
alfabeto de C a X (exceção ao I e O) e de Sul para Norte.
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How to use the maps

1 – Contour Lines: represent the land's topography. Contour lines on this guidebook's 
maps are presented on 25 meters intervals (terrain altitude).
Warning: contour lines give a general idea of the terrain shape: the closer they are, the 
steeper the acclivity or declivity; the farther apart, the milder it is.
2 – Drainages: the drainage systems presented in the maps is of crucial importance for 
hikers to locate themselves on the trail.
Warning: some stream are seasonal and may appear or not on maps or even on the 
terrain. It is common for stream to run after heavy rains.
3 – Metric scale: it is what is used to measure approximate distance traveled or the 
distance between two points on the maps.
Warning: when using the scale, measurements found may not correspond to reality. 
Don't forget that a sloped terrain has different attributes in relation to a flat terrain.
4 –  North: the correct orientation of the map points North.
Warning: use a compass to orient the maps.

General Information: on maps, hikers can find information such as:

5 – Land Features: hills, mountain ranges, peaks, valleys, caves, shelters, grottos, 
thalwegs, drainage systems (rivers, streams, creeks, lakes, waterfalls);
6 –  Access Roads: avenues, streets, or roads, paved or dirt, with access to the trails;
7 –  Trails: respect the“ no way out” forks sign. These trails have no defined path and may 
get hikers disoriented; 
8 – GPS Coordinates
The altimetric points (Z coordinate) located on the maps were obtained by the digital 
aerophotogrammetric restitution system, and the precision parameter obtained by a 
double frequency GPS (base and mobile module).  The division of the charts used UTM 
(Universal Transverse Mercator) grids (see text 1). The planimetric points precision (see 
texts 2 and 3 – coordinates X and Y) are based on a scale of 1:10,000.
UTM Coordinates (Universal Transverse Mercator): a system of plain coordinates, in a 
north-south direction, around the globe based on 60 inclination zones, each with 16 
degrees of width in longitude. The UTM projection system is an Ellipsoidal Transverse 
Mercator, to which specific parameters were applied with central meridians operating 
as rectangular coordinate axis of each zone. For that, the Earth is divided between 84º N 
and 80º S latitudes into 60 zones with a general width of 6º in longitude. The zones are 
numbered from 1 to 60 in an easterly direction, as of the Greenwich antimeridian (180º 
Longitude). Each zone is further divided into squares, adding to the longitudinal division 
8º in latitude; these squares are designated in each zone by letters of the alphabet, from 
C to X (omitting I and O) and from the South to the North.
 9 – X Coordinates: East-West distances, also called abscissas.
10 – Y Coordinates: North-South distances, also called ordinates.
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How to use the maps

1 – Contour Lines: represent the land's topography. Contour lines on this guidebook's 
maps are presented on 25 meters intervals (terrain altitude).
Warning: contour lines give a general idea of the terrain shape: the closer they are, the 
steeper the acclivity or declivity; the farther apart, the milder it is.
2 – Drainages: the drainage systems presented in the maps is of crucial importance for 
hikers to locate themselves on the trail.
Warning: some stream are seasonal and may appear or not on maps or even on the 
terrain. It is common for stream to run after heavy rains.
3 – Metric scale: it is what is used to measure approximate distance traveled or the 
distance between two points on the maps.
Warning: when using the scale, measurements found may not correspond to reality. 
Don't forget that a sloped terrain has different attributes in relation to a flat terrain.
4 –  North: the correct orientation of the map points North.
Warning: use a compass to orient the maps.

General Information: on maps, hikers can find information such as:

5 – Land Features: hills, mountain ranges, peaks, valleys, caves, shelters, grottos, 
thalwegs, drainage systems (rivers, streams, creeks, lakes, waterfalls);
6 –  Access Roads: avenues, streets, or roads, paved or dirt, with access to the trails;
7 –  Trails: respect the“ no way out” forks sign. These trails have no defined path and may 
get hikers disoriented; 
8 – GPS Coordinates
The altimetric points (Z coordinate) located on the maps were obtained by the digital 
aerophotogrammetric restitution system, and the precision parameter obtained by a 
double frequency GPS (base and mobile module).  The division of the charts used UTM 
(Universal Transverse Mercator) grids (see text 1). The planimetric points precision (see 
texts 2 and 3 – coordinates X and Y) are based on a scale of 1:10,000.
UTM Coordinates (Universal Transverse Mercator): a system of plain coordinates, in a 
north-south direction, around the globe based on 60 inclination zones, each with 16 
degrees of width in longitude. The UTM projection system is an Ellipsoidal Transverse 
Mercator, to which specific parameters were applied with central meridians operating 
as rectangular coordinate axis of each zone. For that, the Earth is divided between 84º N 
and 80º S latitudes into 60 zones with a general width of 6º in longitude. The zones are 
numbered from 1 to 60 in an easterly direction, as of the Greenwich antimeridian (180º 
Longitude). Each zone is further divided into squares, adding to the longitudinal division 
8º in latitude; these squares are designated in each zone by letters of the alphabet, from 
C to X (omitting I and O) and from the South to the North.
 9 – X Coordinates: East-West distances, also called abscissas.
10 – Y Coordinates: North-South distances, also called ordinates.
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ACCLIVITY: terrain incline viewed from the bottom up.
DECLIVITY: terrain incline viewed from the top down.
SADDLE  OR COL: depression on the terrain between two mountain peaks. 
CREST OR RIDGE: mountain edge.
RIDGELINE: line of mountain ridges.
“SEA OF HILLS”: name given by French geographer Pierre Deffontaines for 
the dissected hills that form different levels in the Serra do Mar region.
BUTTRESS: name given to lateral offshoots in a mountain chain.
GROTTO: opening on the ground through which rain water flows.
PEAK: the highest point of a massif, range, mountain, etc. The same as  highest 
point or highest altitude.
THALWEG: deepest line on a river bed.
OROGRAPHIC: effect caused when the vapor from the ocean and from the 
lowland wetlands rises following the extremely heated and abrupt slope. It 
gains altitude and reaches regions of lower atmospheric pressure, then it 
expands and suddenly cools down, forming torrential rains.

SANTOS LIMA 

Botanist Joaquim dos Santos Lima Júnior (1887-1944), a pharmacist and 
great researcher, was born in Santa Maria Madalena and provided relevant 
services to the city. His story is intimately related to the park. In the 30s, along 
with Alexandre Curt Brade, he carried out the first scientific expedition in the 
Desengano State Park, in which 247 species were collected and several 
unknown plants classified, especially orchids and bromeliads. Botanist 
Santos Lima, as he was known, was also the founder of the Santa Maria 
Madalena Forest Garden, currently bearing his name. 

Glossary 
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Glossário 

ACLIVE: inclinação do terreno vista de baixo para cima.
DECLIVE: inclinação do terreno vista de cima para baixo.
PONTO DE SELA OU COLO: depressão no relevo entre duas cristas 
montanhosas. 
CRISTA: aresta duma montanha.
CUMEADA: linha de cumes numa montanha.
MAR DE MORROS: denominação dada pelo geógrafo francês Pierre 
Deffontaines para as colinas dissecadas que formam verdadeiros níveis 
na zona da Serra do Mar.
CONTRAFORTE: denominação dada às ramificações laterais de uma 
cadeia de montanhas.
GROTÃO: abertura no solo por onde correm as águas de chuva.
PICO: o ponto mais alto de um maciço, serra, morro, etc. O mesmo que 
ponto culminante ou altitude máxima.
TALVEGUE: linha de maior profundidade no leito fluvial.
OROGRÁFICO: efeito no qual o vapor que se exala do oceano e dos 
alagados da baixada sobe, desliza pela encosta abrupta, fortemente 
aquecida. Ganhando altura, atingi regiões de pressão atmosférica mais 
fraca, então se distende e esfria bruscamente, condensando-se em 
chuvas torrenciais.

SANTOS LIMA 

O botânico Joaquim dos Santos Lima Júnior (1887-1944), farmacêutico e 
grande pesquisador, nasceu em Santa Maria Madalena e prestou relevantes 
serviços ao município. Sua história está intimamente relacionada ao parque, 
uma vez que na década de 30, ao lado de Alexandre Curt Brade, realizou a 
primeira expedição científica que cruzou o Parque Estadual do Desengano, na 
qual foram coletadas 247 espécies e classificadas diversas de plantas 
desconhecidas, principalmente orquídeas e bromélias. O botânico Santos 
Lima, como era conhecido, também foi o fundador do Horto Florestal de Santa 
Maria Madalena, que atualmente recebe o seu nome. 
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Relação das principais elevações 
do Parque e seu entorno
List of main peaks of the park and its
surroundings

[ 120 ]

Elevação
Elevations

Pedra do Desengano

Pico Itacolomi

Pico Macapá

Morro das Orquídeas

Alto da Malhada Branca

Altitude Localização Município
Municipality

1.761m

1.723m

1.677m

1.631m

1.617m

Serra do Desengano

Serra Itacolomi

Serra do Alto Macapá

Serra Itacolomi

Serra da Malhada Branca

Santa Maria Madalena

São Fidélis e Campos
dos Goytacazes

São Fidélis e Campos
dos Goytacazes

Santa Maria Madalena 

LocationAltitude 

Campos dos Goytacazes

Pedra da República 1.523m Serra Morumbeca Santa Maria Madalena

Pico da Salina

Pico São Mateus 1.580m

1.597m

Serra das Cinco Pontas

Serra da Salina
São Fidélis e Campos

dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Morro do Macaco 1.616m Serra Itacolomi
São Fidélis e Campos

dos Goytacazes

Alto da Serra Grande 1.696m Serra Grande Campos dos Goytacazes

Pedra Marial 1.692m Serra Pedra Marial São Fidélis

Pedra do Macaco 1.553m Serra Itacolomi
São Fidélis e Campos

dos Goytacazes

Morro Encantado 1.533m Serra da Grandeza Campos dos Goytacazes

Morro Babilônia 1.485m Serra Santo Aleixo
ou da Babilônia

São Fidélis

Elevação
Elevations

Pico Mata Cavalo

Pico Morumbeca

Pedra Verde

Pedra do Ferro

Alto da Rifa

Pedra Goivada

Morro da Torre

Pedra da Barra

Pico Maior do Pilar

Morro do Cruzeiro

Alto da Serra das Almas

Altitude Localização Município
Municipality

1.477m

1.469m

1.455m

1.429m

1.261m

1.079m

1.039m

1.014m

957m

831m

660m

Serra Mata Cavalo

Serra do Desengano

Serra do Imbé

Serra Morumbeca

Serra dos Marreiros

Serra da Rifa

Campos dos Goytacazes

Peito de Moça 1.181m Serra do Moleque São Fidélis

Santa Maria Madalena

Santa Maria Madalena 

Santa Maria Madalena 

Pedra Branca 1.194m Serra Pedra Branca Santa Maria Madalena 

Santa Maria Madalena 

Santa Maria Madalena 

Serra das Almas 

Terras Frias

Serra do Pilar

Santa Maria Madalena 

Santa Maria Madalena 

Santa Maria Madalena 

LocationAltitude 

Campos dos Goytacazes

Pedra da Agulha 1.239m Serra da Agulha Santa Maria Madalena 

Pedra Dubois 1.232m Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena 

Alto da Gaivota 1.253m Serra da Gaivota Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Fontes: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros Grande Região Leste Vol VII com mapa 
de Santa Maria Madalena na escala de 1:200.000 IBGE – Bases cartográficas do IBGE 
1:50.000 e Instituto Terra Brasil / Pesquisa: Denis Leite Gahyva e Thiago Haussig – 2010
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Pedra da Agulha 1.239m Serra da Agulha Santa Maria Madalena 
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Alto da Gaivota 1.253m Serra da Gaivota Campos dos Goytacazes
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Importante: o Parque Estadual do Desengano apresenta condições de difícil 
acessibilidade. As estradas de acesso estão situadas em níveis altimétricos 
bruscamente distintos; em algumas situações, os terrenos, atingem até 30° de 
inclinação, oferecendo extremas dificuldades ao deslocamento. 

Para acessar as trilhas, circuitos e travessias apresentadas neste guia, foram 
criadas quatro “portas” de entrada:

Cidade de Santa Maria Madalena – acesso pelas estradas pavimentadas RJ-
146 (vindo de Friburgo) e RJ-182 (passando por Conceição de Macabu) com 
início na BR-101, no entroncamento para Carapebus. 

Infraestrutura: hospedagem, alimentação, combustível e serviços. 

Cercado de montanhas e a 630m de atitude, a sede do município é o núcleo 
urbano mais próximo dos limites do parque. Localizada num ponto privilegiado, 
é delimitada pelo Maciço do Desengano e por montanhas situadas nos 
arredores, como a Pedra Dubois. Como um anfiteatro natural, a cidade 
praticamente abraça o parque em sua porção oeste. É onde estão situadas a 
Sede Administrativa do parque, o Centro de Visitantes, o Horto Florestal 
Santos Lima, além do Núcleo de Prevenção a Incêndios Florestais, 
administrados pelo Inea.

A partir de Santa Maria Madalena, o acesso à maioria das trilhas e travessias é 
feito por estradas de terra que tanto em caso de chuvas quanto nos períodos 
chuvosos (setembro a março) podem ficar em situação bastante precária ou 
até intransitáveis, oferecendo risco mesmo para veículos com tração 4x4. Em 
épocas de seca ou sem chuvas, essas estradas são acessíveis a carros sem 
tração 4x4.

Acesso às trilhas, circuitos e travessias:

1  – Trilha da Pedra Dubois – Cidade de Santa Maria Madalena
2  –  Trilha do Morro da Torre – Cidade de Santa Maria Madalena
3  –  Travessia do Morro do Cruzeiro – Cidade de Santa Maria Madalena
4 – Travessia Rifa / Macuco do Imbé – Serra da Rifa – Santa Maria 
Madalena

Como chegar às trilhas, circuitos
e travessias
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5   – Trilha da Pedra do Desengano – Morumbeca dos Marreiros 
6   –Trilha da Serra Pedra Marial – Morumbeca dos Marreiros
7   – Trilha do Poço do Padre – Morumbeca dos Marreiros
8   – Trilha da Mina – Morumbeca dos Marreiros
9   – Circuito da Cascata – Morumbeca dos Marreiros
10  –Trilha da Serra Itacolomi – Itacolomi
11  – Trilha da Pedra do Macaco – Itacolomi
12 –Trilha do Morro das Orquídeas – Itacolomi
13 – Trilha da Serra da Malhada Branca – Poço Parado
14 –Trilha do Peito de Moça – Itacolomi
15 –Travessia Poço Parado / Mocotó – Poço Parado

Acesso aos atrativos no entorno do parque:

1 – Represa Tudelândia – Fazenda Tudelândia 
2  – Árvore do Arco – Fazenda do Desengano
3  –  Cachoeira do Escorrega – Terras Frias, estrada para Renascença 

Sossego do Imbé – a partir de Santa Maria Madalena, pegar a estrada pavi-
mentada RJ-182 e entrar na estrada de terra RJ-180, passando por Santo 
Antônio do Imbé e mais adiante entrar a esquerda na estrada de terra RJ-190, 
para chegar ao Sossego do Imbé. Também é possível chegar ao Sossego do 
Imbé pela BR-101, seguindo até a localidade da Serrinha, a aproximadamente 
40 Km de Campos dos Goytacazes e a 35 Km de Barra de Macaé. Na Serrinha, 
entrar na estrada de terra RJ-180 até encontrar a RJ-190, seguindo pela direita 
até o Sossego do Imbé. São aproximadamente 27 Km entre a BR-101 e o 
Sossego do Imbé.

Infraestrutura: hospedagem e alimentação. Não há combustível.

A RJ-190 e RJ-180 e as vias secundárias são estradas de terra que tanto em ca-
so de chuvas quanto nos períodos chuvosos (setembro a março), podem ficar 
em situação bastante precária ou até intransitáveis, oferecendo risco mesmo 
para veículos com tração 4x4. Em épocas de seca ou sem chuvas, essas estra-
das são acessíveis a carros sem tração 4x4.

Acesso às trilhas:

1 – Cachoeiras da Babilônia – Babilônia
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Santos Lima, além do Núcleo de Prevenção a Incêndios Florestais, 
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feito por estradas de terra que tanto em caso de chuvas quanto nos períodos 
chuvosos (setembro a março) podem ficar em situação bastante precária ou 
até intransitáveis, oferecendo risco mesmo para veículos com tração 4x4. Em 
épocas de seca ou sem chuvas, essas estradas são acessíveis a carros sem 
tração 4x4.

Acesso às trilhas, circuitos e travessias:

1  – Trilha da Pedra Dubois – Cidade de Santa Maria Madalena
2  –  Trilha do Morro da Torre – Cidade de Santa Maria Madalena
3  –  Travessia do Morro do Cruzeiro – Cidade de Santa Maria Madalena
4 – Travessia Rifa / Macuco do Imbé – Serra da Rifa – Santa Maria 
Madalena

Como chegar às trilhas, circuitos
e travessias
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5   – Trilha da Pedra do Desengano – Morumbeca dos Marreiros 
6   –Trilha da Serra Pedra Marial – Morumbeca dos Marreiros
7   – Trilha do Poço do Padre – Morumbeca dos Marreiros
8   – Trilha da Mina – Morumbeca dos Marreiros
9   – Circuito da Cascata – Morumbeca dos Marreiros
10  –Trilha da Serra Itacolomi – Itacolomi
11  – Trilha da Pedra do Macaco – Itacolomi
12 –Trilha do Morro das Orquídeas – Itacolomi
13 – Trilha da Serra da Malhada Branca – Poço Parado
14 –Trilha do Peito de Moça – Itacolomi
15 –Travessia Poço Parado / Mocotó – Poço Parado

Acesso aos atrativos no entorno do parque:

1 – Represa Tudelândia – Fazenda Tudelândia 
2  – Árvore do Arco – Fazenda do Desengano
3  –  Cachoeira do Escorrega – Terras Frias, estrada para Renascença 

Sossego do Imbé – a partir de Santa Maria Madalena, pegar a estrada pavi-
mentada RJ-182 e entrar na estrada de terra RJ-180, passando por Santo 
Antônio do Imbé e mais adiante entrar a esquerda na estrada de terra RJ-190, 
para chegar ao Sossego do Imbé. Também é possível chegar ao Sossego do 
Imbé pela BR-101, seguindo até a localidade da Serrinha, a aproximadamente 
40 Km de Campos dos Goytacazes e a 35 Km de Barra de Macaé. Na Serrinha, 
entrar na estrada de terra RJ-180 até encontrar a RJ-190, seguindo pela direita 
até o Sossego do Imbé. São aproximadamente 27 Km entre a BR-101 e o 
Sossego do Imbé.

Infraestrutura: hospedagem e alimentação. Não há combustível.

A RJ-190 e RJ-180 e as vias secundárias são estradas de terra que tanto em ca-
so de chuvas quanto nos períodos chuvosos (setembro a março), podem ficar 
em situação bastante precária ou até intransitáveis, oferecendo risco mesmo 
para veículos com tração 4x4. Em épocas de seca ou sem chuvas, essas estra-
das são acessíveis a carros sem tração 4x4.

Acesso às trilhas:

1 – Cachoeiras da Babilônia – Babilônia
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Acesso aos atrativos no entorno do parque:

1 – Cachoeira do Roncador – Sossego do Imbé

Mocotó – acesso pela estrada de terra RJ-190. Mocotó fica a aproximada-
mente 20 km do Sossego do Imbé.

Infraestrutura: não há hospedagem, alimentação ou combustível.

A RJ-190 e suas vias secundárias são estradas de terra que em caso de 
chuvas ou nos períodos chuvosos (setembro a março), podem ficar em 
situação bastante precária ou até intransitáveis, oferecendo risco mesmo 
para veículos com tração 4x4. Em épocas de seca ou sem chuvas, essas 
estradas são acessíveis a carros sem tração 4x4.

Acesso às trilhas e travessias:

1 – Travessia Mocotó / Bela Joana – Mocotó 
2 – Trilha das Cachoeiras Tombo d’ Água e Maracanã – Mocotó
3 – Trilha do Pico Mata Cavalo – Mocotó

Cidade de São Fidélis – localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, no 
norte do Estado do Rio de Janeiro e próximo a Campos dos Goytacazes. 
Pode ser acessada pela rodovia RJ-158.

Infraestrutura: hospedagem, alimentação, combustível e serviços. 

A partir de São Fidélis, pegar a Estrada São Benedito, que dá acesso a 
Itacolomi e Poço Parado e permanecer na via principal. Na localidade 
conhecida como Ponte Preta, há uma bifurcação, que leva à Fazenda do 
Recreio ou a Itacolomi. Para seguir para o Itacolomi, dobre à esquerda. Na 
localidade do Itacolomi, ao encontrar a bifurcação para Poço Parado 
(acesso às trilhas do Peito de Moça, da Serra da Malhada Branca e a 
travessia Poço Parado – Mocotó) e Itacolomi, manter à direita, seguindo 
para o Itacolomi. O local de referência é a Escola do Itacolomi e a Igreja 
Batista de Itacolomi (acesso às trilhas do Morro das Orquídeas, Pedra do 
Macaco e Serra Itacolomi). Para chegar na Morumbeca dos Marreiros, 
seguir pela estrada e dobrar à esquerda numa porteira ao lado de um pé de 
jabuticaba, na região de Santo Aleixo. Subir uma estrada íngreme na 
encosta da Serra Pedra Marial até o divisor de águas com a região da 
Morumbeca dos Marreiros. Essa estrada dá acesso ao Circuito da 
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Cascata.

Acesso às trilhas, circuitos  e travessias:

1   – Trilha da Pedra do Desengano – Morumbeca dos Marreiros 
2   –Trilha da Serra Pedra Marial – Morumbeca dos Marreiros 
3   – Trilha do Poço do Padre – Morumbeca dos Marreiros
4   – Trilha da Mina – Morumbeca dos Marreiros
5   – Circuito da Cascata – Morumbeca dos Marreiros / Santo Aleixo
6   – Trilha da Serra Itacolomi – Itacolomi
7   – Trilha da Pedra do Macaco – Itacolomi
8   – Trilha do Morro das Orquídeas – Itacolomi
9   –Trilha da Serra da Malhada Branca – Poço Parado
10 – Trilha do Peito de Moça – Itacolomi
11 – Travessia Poço Parado / Mocotó – Poço Parado

Acesso aos atrativos no entorno do parque:

1 – Árvore do Arco – Fazenda do Desengano
2 – Cachoeira do Escorrega – Terras Frias, estrada para Renascença

Important: It is difficult to access Desengano State Park. The access roads 
are located in sharply uneven altimetric levels; in some instances, terrains 
reach up to 30° in inclination, resulting in extremely difficult travel conditi-
ons. 

To access the trails, circuits and traverses presented in this guidebook, four  
“gateways” were created:

City of Santa Maria Madalena – access through paved roads RJ-146 
(from Friburgo) and RJ-182 that starts on BR-101, at the junction to 
Carapebus (passing through Conceição de Macabu). 

Infrastructure: lodging, food, fuel, and other services. 

How to reach the trails, circuits 
and traverses 
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Acesso aos atrativos no entorno do parque:
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Mocotó – acesso pela estrada de terra RJ-190. Mocotó fica a aproximada-
mente 20 km do Sossego do Imbé.

Infraestrutura: não há hospedagem, alimentação ou combustível.
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Recreio ou a Itacolomi. Para seguir para o Itacolomi, dobre à esquerda. Na 
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(acesso às trilhas do Peito de Moça, da Serra da Malhada Branca e a 
travessia Poço Parado – Mocotó) e Itacolomi, manter à direita, seguindo 
para o Itacolomi. O local de referência é a Escola do Itacolomi e a Igreja 
Batista de Itacolomi (acesso às trilhas do Morro das Orquídeas, Pedra do 
Macaco e Serra Itacolomi). Para chegar na Morumbeca dos Marreiros, 
seguir pela estrada e dobrar à esquerda numa porteira ao lado de um pé de 
jabuticaba, na região de Santo Aleixo. Subir uma estrada íngreme na 
encosta da Serra Pedra Marial até o divisor de águas com a região da 
Morumbeca dos Marreiros. Essa estrada dá acesso ao Circuito da 
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Cascata.

Acesso às trilhas, circuitos  e travessias:

1   – Trilha da Pedra do Desengano – Morumbeca dos Marreiros 
2   –Trilha da Serra Pedra Marial – Morumbeca dos Marreiros 
3   – Trilha do Poço do Padre – Morumbeca dos Marreiros
4   – Trilha da Mina – Morumbeca dos Marreiros
5   – Circuito da Cascata – Morumbeca dos Marreiros / Santo Aleixo
6   – Trilha da Serra Itacolomi – Itacolomi
7   – Trilha da Pedra do Macaco – Itacolomi
8   – Trilha do Morro das Orquídeas – Itacolomi
9   –Trilha da Serra da Malhada Branca – Poço Parado
10 – Trilha do Peito de Moça – Itacolomi
11 – Travessia Poço Parado / Mocotó – Poço Parado

Acesso aos atrativos no entorno do parque:

1 – Árvore do Arco – Fazenda do Desengano
2 – Cachoeira do Escorrega – Terras Frias, estrada para Renascença

Important: It is difficult to access Desengano State Park. The access roads 
are located in sharply uneven altimetric levels; in some instances, terrains 
reach up to 30° in inclination, resulting in extremely difficult travel conditi-
ons. 

To access the trails, circuits and traverses presented in this guidebook, four  
“gateways” were created:

City of Santa Maria Madalena – access through paved roads RJ-146 
(from Friburgo) and RJ-182 that starts on BR-101, at the junction to 
Carapebus (passing through Conceição de Macabu). 

Infrastructure: lodging, food, fuel, and other services. 
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This city, the closest urban area to the park, is surrounded by mountains 
and at an altitude of 630m (2070 ft). It is located at a privileged spot as it is 
skirted by the Desengano massif and by mountains in the surroundings, 
such as the Dubois Rock. As if it were a natural amphitheater, the city 
practically embraces the park on its west side. It is also where the Park 
Administration Headquarters, the Visitor Center, the Horto Florestal Santos 
Lima, and the Forest Fires Prevention Nucleus, all administered by Inea, 
are located.

From Santa Maria Madalena, access to most of the trails and traverses is 
on dirt roads. In case of rain and during the rainy season (September to 
March) it can be very unsafe or even impassable, presenting risk even to 
4X4 vehicles. During the dry season or if there is no rain, these roads are 
accessible to vehicles without four-wheel drive.

Access to the trails, circuits and traverses:

1   – Dubois Rock Trail – City of Santa Maria Madalena
2   – Torre Hill Trail – City of Santa Maria Madalena
3   – Cruzeiro Hill  Traverse – City of Santa Maria Madalena
4  – Rifa / Macuco do Imbé Traverse – Serra da Rifa mountain range – Santa 
Maria Madalena
5   – Desengano Rock Trail– Morumbeca dos Marreiros 
6   – Serra Pedra Marial Trail – Morumbeca dos Marreiros 
7   – Padre Pool Trail – Morumbeca dos Marreiros
8   – Mine Trail – Morumbeca dos Marreiros 
9   – Waterfall Circuit– Morumbeca dos Marreiros / Santo Aleixo
10 – Serra Itacolomi Trail – Itacolomi
11 – Macaco Rock Trail – Itacolomi
12 – Orquídeas Hill Trail – Itacolomi
13 – Serra da Malhada Branca Trail – Poço Parado
14 – Peito de Moça Trail– Itacolomi
15 – Poço Parado / Mocotó Traverse – Poço Parado

Access to attractions on the park surroundings:

1 – Tudelândia Dam – Fazenda Tudelândia 
2 – Arco Tree – Fazenda do Desengano
3 – Escorrega Falls – Terras Frias, road to Renascença 
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Sossego do Imbé –from Santa Maria Madalena, take paved road RJ-182 
then RJ-180 (dirt road) via Santo Antônio do Imbé and then turn left on RJ-
190, another dirt road, to reach Sossego do Imbé. It is also possible to get 
to Sossego do Imbé by following highway BR-101 to the town of Serrinha, 
approximately 40 Km (25 mi) from Campos dos Goytacazes and 35 Km (22 
mi) from Barra de Macaé. At Serrinha, take the dirt road RJ-180 until it 
meets up with RJ-190, turn right and continuing all the way to Sossego do 
Imbé. It is approximately 27 Km (17 mi) between highway BR-101 and 
Sossego do Imbé.

Infrastructure: lodging and food service. There is no fuel service.

State roads RJ-190 and RJ-180 and their secondary roads are dirt roads, 
which in case of rains as well as during the rainy season (September to March) 
can become very unsafe or even impassable, presenting risk even to 4X4 
vehicles. During the dry season or if there is no rain, these roads are accessible 
to vehicles without four-wheel drive.

Access to trails:

1 – Babilônia Falls – Babilônia

Access to attractions on the park surroundings:

1 – Roncador Fall – Sossego do Imbé

Mocotó – take dirt road RJ-190. Mocotó is approximately 20 km (12 mi) 
from Sossego do Imbé.

Infrastructure: there is no lodging, food, or fuel service.

State road RJ-190 and its secondary roads are dirt roads, which in case of 
rains as well as during the rainy season (September to March) can 
become very unsafe or even impassable, presenting risk even to 4X4 
vehicles. During the dry season or if there is no rain, these roads are 
accessible to vehicles without four-wheel drive.

Access to the trails and traverses:

1 – Mocotó / Bela Joana Traverse – Mocotó  
2 –Trail for  Tombo d'Água and Maracanã Falls – Mocotó
3 – Mata Cavalo Peak Trail – Mocotó 
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City of São Fidélis – located on the banks of the Paraiba do Sul River 
close to Campos dos Goytacazes, on the north of Rio de Janeiro State. Use 
state highway RJ-158 to reach it.

Infrastructure: lodging, food, fuel, and other services. 

At São Fidélis, take the Estrada São Benedito road, which reaches 
Itacolomi and Poço Parado, and stay on the main road. At the town called 
Ponte Preta, there is a fork leading to Fazenda do Recreio or to Itacolomi. 
For Itacolomi, turn left. In the town of Itacolomi, when reaching the fork 
between Poço Parado and Itacolomi, take the right towards Itacolomi 
(access to the trails Peito de Moça, Serra da Malhada Branca, and the 
Poço Parado – Mocotó Traverse). The reference sites are the Itacolomi 
School and the Itacolomi Baptist Church (access to the trails Orquídeas 
Hill, Macaco Rock, and Serra Itacolomi). To reach Morumbeca dos 
Marreiros, follow the road and turn left at a gate next to a jaboticaba tree, in 
the Santo Aleixo region. Go up a steep road on the slopes of the Serra 
Pedra Marial mountain range to the watershed with the Morumbeca dos 
Marreiros region. This road is the access to the Waterfall Circuit.

Access to the trails, circuits and traverses:

1   – Desengano Rock Trail – Morumbeca dos Marreiros 
2   – Serra Pedra Marial Trail – Morumbeca dos Marreiros 
3   – Padre Pool Trail – Morumbeca dos Marreiros
4   – Mine Trail – Morumbeca dos Marreiros
5   – Waterfall Circuit – Morumbeca dos Marreiros / Santo Aleixo
6   – Serra Itacolomi Trail – Itacolomi
7   – Macaco Rock Trail – Itacolomi
8   – Orquídeas Hill Trail – Itacolomi
9   – Serra da Malhada Branca Trail – Poço Parado
10 – Peito de Moça Trail – Itacolomi
11 – Poço Parado / Mocotó Traverse – Poço Parado

Access to attractions on the park surroundings:

1– Arco Tree– Fazenda do Desengano
2 – Escorrega Falls – Terras Frias, on the road to Renascença
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Relação das trilhas, circuitos e travessias
List of trails, circuits and traverses

A – Setor Santa Maria Madalena
1 – Trilha da Pedra Dubois
2 – Trilha do Morro da Torre
3 – Travessia Morro do Cruzeiro
4 – Travessia Rifa – Macuco do Imbé

B – Setor Morumbeca dos Marreiros
5 – Trilha da Pedra do Desengano
6 – Trilha da Serra Pedra Marial
7 – Trilha do Poço do Padre
8 – Trilha da Mina
9 – Circuito da Cascata

C – Setor Itacolomi
10 – Trilha da Serra Itacolomi
11 – Trilha da Pedra do Macaco
12 – Trilha do Morro das Orquídeas
13 – Trilha da Serra da Malhada Branca
14 – Trilha do Peito de Moça
15 – Travessia Poço Parado – Mocotó

D – Setor Sossego do Imbé
16 – Cachoeiras da Babilônia

E – Setor Mocotó
17 – Travessia Mocotó – Bela Joana
18 – Trilha das Cachoeiras Tombo d’ Água–Maracanã 
19 – Trilha do Pico Mata Cavalo

Estradas de acesso
Access roads
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Todas as extensões, tempo de caminhada (ida) e altitudes foram calculados 
com GPS e são aproximados.

O desnível é a soma de todos os aclives da trilha, no sentido do percurso apre-
sentado no guia.

O tempo de caminhada leva em consideração o tempo necessário para a ida. 
No caso das trilhas, quando se volta pelo mesmo percurso, calcule o tempo ne-
cessário para a volta e leve em consideração que dentro das florestas e matas 
escurece mais cedo. Nas travessias planeje com cuidado seu retorno.

A orientação está relacionada com a dificuldade de encontrar o caminho da tri-
lha, levando em consideração as bifurcações, definição do seu traçado, vege-
tação (mata fechada ou não), sinalização, etc.
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Todos os roteiros apresentados neste guia têm duração de 1 dia. 

Importante: a metodologia de classificação do nível de dificuldade das trilhas, 
circuitos e travessias foi elaborada especificamente para este guia, devido às 
peculiaridades dos seus roteiros.

Para classificar o nível de dificuldade das trilhas, circuitos e travessias foram 
usados os seguintes critérios: tempo de caminhada (ida), extensão, topografia, 
infraestrutura (sinal de celular, água, sinalização, transporte, etc.), estado de 
conservação, facilidade ou dificuldade de orientação, exposição à altura, inso-
lação e sombreamento, peso dos equipamentos necessários e desnível.

O nível de dificuldade está dividido em cinco categorias:

Muito fácil: caminhadas com até 1h de duração, até 2 km de extensão, 
exigindo pouco esforço físico, apresentando pouca dificuldade de ori-
entação, desnível de até 170m e sem necessidade de muitos equipa-
mentos.

Fácil: caminhadas com até 2h de duração, com 1 km a 5 km de exten-
são, exigindo pouco esforço físico, apresentando pouca dificuldade de 
orientação, desnível de até 300m e sem necessidade de muitos equipa-
mentos.

Médio: caminhadas de 1h a 5h de duração, com 1 km a 9 km de exten-
são, exigindo esforço físico, apresentando dificuldade de orientação, 
desnível de até 750m e com necessidade de equipamentos.

Difícil: caminhadas com 4h a 9h de duração, com 3 km a 18 km de ex-
tensão, exigindo muito esforço físico, apresentando dificuldade de ori-
entação, desnível de até 1.500m, com necessidade de experiência e 
equipamentos adequados ao nível de dificuldade.

Muito difícil: caminhadas com 3h a 4h de duração, com 3 km a 4 km de 
extensão, exigindo muito esforço físico, apresentando muita dificuldade 
de orientação, desnível de até 800m, com perigosa exposição à altura, 
necessidade de experiência e equipamentos adequados ao nível de difi-
culdade.

Trilhas, circuitos e travessias
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C B

All lengths, durations of the hikes (one way), and altitudes were calculated with 
a GPS. Keep in mind that they are approximations.

The elevation gain is the sum of all uphill sections on the trail when hiking on the 
direction described in the guidebook.

The duration of the hike expresses the amount of time needed on a one-way 
trip. When backtracking the same trail, calculate the amount of time necessary 
for that return and take into consideration that darkness arrives earlier in 
forests. In traverse trails, carefully plan your return trip.

Orientation means how hard it is to find the route course, considering forks, trail 
definition, vegetation growth, signs, etc.
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Trails, circuits and traverses

This guidebook presents only day-hikes. 

Important: due to their peculiarities, the system rating the difficulty level of trails, 
circuits, and traverses was developed specifically for this guidebook.

To rate the difficulty level of the trails, circuits, and traverses, the following 
criteria were used: duration of the hike (one way), length, topography, 
infrastructure (mobile phone signal, water, signage, transportation, etc.), 
conditions of the trail, orientation difficulty, height exposure, sunshine and 
shade, weight of required equipment, and elevation change (gain or loss).

The difficulty level includes five categories:

Very easy: hikes that last up to 1 hour and are up to 2 km (1.2 mi) in 
length. It is not physically demanding, offers minor difficulty in 
orientation, has an elevation gain smaller than 170m (560 ft) and does 
not require too much equipment.

Easy: hikes that last up to 2 hours and are from 1 to 5 km (0.6 - 3.1 mi) in 
length. It is not physically demanding, offers minor difficulty in 
orientation, has an elevation gain smaller than 250m (820 ft) and does 
not require too much equipment.

Medium: hikes that last from 1 to 5 hours and are from 1 to 12 km (0.6-7.5 
mi) in length. It is physically demanding, possibly offering some 
difficulty in orientation, has an elevation gain up to 750m (2,460 ft) and 
requires some equipment. 

Difficult: hikes that last from 4 to 9 hours and are from 3 to 19 km (1.9 - 
11.8 mi) in length. It is physically very demanding, has difficult 
orientation, has an elevation gain up to 1.500m (2,460 ft), and requires 
previous experience and proper equipment. 

Very difficult: hikes that last from 3 to 4 hours and are from 3 to 4 km (1.9 
- 2.5 mi) in length. It is physically very demanding, has very difficult 
orientation, has an elevation gain up to 800m (2630 ft), with hazardous 
height exposure, and requires previous experience and proper 
equipment.
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All lengths, durations of the hikes (one way), and altitudes were calculated with 
a GPS. Keep in mind that they are approximations.

The elevation gain is the sum of all uphill sections on the trail when hiking on the 
direction described in the guidebook.

The duration of the hike expresses the amount of time needed on a one-way 
trip. When backtracking the same trail, calculate the amount of time necessary 
for that return and take into consideration that darkness arrives earlier in 
forests. In traverse trails, carefully plan your return trip.

Orientation means how hard it is to find the route course, considering forks, trail 
definition, vegetation growth, signs, etc.
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Trilha - Travessia
Trail - Traverse

11. Trilha da Pedra
do Macaco

12.Trilha do Morro das
Orquídeas

13. Trilha da Serra da
Malhada Branca

14. Trilha do Peito
de Moça

15. Travessia Poço
Parado - Mocotó

16. Cachoeiras da
Babilônia

17. 
Bela Joana 

Travessia Mocotó -

18. 
Tombo d’ Água - Maracanã

Trilha das Cachoeiras
 

19. 
Mata Cavalo 

Trilha do Pico

Extensão Tempo Desnível Localidade
Location

Nível
DL

Página
Page

244
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266

284
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336

320

310
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2.452m

2.998m

3.621m
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Relação das trilhas, circuitos e 
travessias
List of trails, circuits and traverses

Trilha - Travessia
Trail - Traverse

1. Trilha da Pedra 
Dubois

2. Trilha do Morro da
Torre

3. Travessia do Morro 
do Cruzeiro

4. Travessia Rifa - 
Macuco do Imbé

5. Trilha da Pedra do
Desengano

6. Trilha da Serra Pedra 
Marial

7. Trilha do Poço do
Padre

8. Trilha da Mina

9. Circuito da Cascata

10. Trilha da Serra
 Itacolomi

Extensão Tempo Desnível Localidade
Location

Nível
DL

Página
Page

144
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160

184

194

222

234

214

206

168

2.473m
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3.641m

3.626m
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380m

133m

700m
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600m

83m

175m

45m
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Serra da Rifa
Macuco do Imbé
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DH - duration of the hike / EG - elevation gain / DL - difficulty level
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Relação das trilhas, circuitos e 
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são de 360 graus da região. 

Lajes íngremes e escorregadias quando molhadas. Trilha sem água e com forte 
insolação no início e no cume. 

Local muito próximo à cidade, parte da trilha sombreada.

Mirantes naturais, vista panorâmica, paisagens.

     
Nenhuma / None   

Bromélias e flores / B
   
Não / No

Não / No

Não / No

Escalada / Rock c

Tem esse nome em homenagem ao antigo proprietário, o francês Ernesto 
Dubois, que vivia com a sua família na região. Há vários registros de coleta de 
exemplares da flora botânica por toda a trilha até o alto da pedra pelo botânico 
Joaquim Santos Lima em 1933, 1934, 1935, 1936.

At the saddle, go up and left on a steep rock face that is slippery when wet 
towards the top of the rock. Continue to the top of a mound; then the trail goes 
down to the Dubois Rock wall. Hike up the slab to the rocky summit, which has a 
beautiful 360° view of the region. 

Slabs are steep and slippery when wet. Trail offers no points for water and has 
high exposure to the sun at the start and at the summit. 

Location very close to the city, part of the trail shaded.

Natural overlook points, panoramic view, and beautiful scenery. 

romeliads and flowers.

limbing

The name is in honor of the former landowner, Frenchman Ernesto Dubois, who 
lived in the region with his family. There are several records showing that in 
1933, 1934, 1935, and 1936, botanist Joaquim Santos Lima collected botanic 
flora samples on this trail until the top of rock.  
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1. Trilha da Pedra Dubois
Dubois Rock Trail

Cidade de Santa Maria Madalena / C

Final da Rua Doutor Manoel Verbicário / E

Numa estreita passagem à esquerda do portão da Fazenda Dubois – bairro 
Itaporanga.

Cume da Pedra Dubois / 

Trilha fora do limite do parque. Trilha iniciando em pasto e seguindo por mata em 
regeneração até o cume da pedra, de onde se avista belas paisagens, como a ca-
deia de montanhas que formam o Parque do Desengano e a região litorânea de 
Campos e Macaé.

Tem início numa estreita passagem à esquerda do portão da Fazenda Dubois, su-
bindo pelo pasto até entrar na mata. 

No “ponto de sela”, subir à esquerda em direção ao topo da pedra, passando por 
um paredão rochoso íngreme e escorregadio quando molhado. Continuar até o to-
po de uma elevação onde tem início uma descida em direção ao paredão da 
Pedra Dubois. Subir pela laje até o cume da pedra, de onde se tem uma bela vi-

ity of Santa Maria Madalena

nd of Doutor Manoel Verbicário Street 

On a narrow passage to the left of Fazenda Dubois's gate – Bairro Itaporanga

Dubois Rock summit

Trail outside park limits. Trail begins in a meadow and continues through a forest 
in regeneration section to the rocky summit with beautiful scenery, such as the 
mountain range that forms the Desengano Park and the coastal region of 
Campos and Macaé.

Start on a narrow passage to the left of the gate to Fazenda Dubois, going up 
through the meadow to the forest. 

631m 1.232m 1.232m2.473m 2h30min 632m

E L
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1. Trilha da Pedra Dubois
Dubois Rock Trail
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po de uma elevação onde tem início uma descida em direção ao paredão da 
Pedra Dubois. Subir pela laje até o cume da pedra, de onde se tem uma bela vi-
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nd of Doutor Manoel Verbicário Street 

On a narrow passage to the left of Fazenda Dubois's gate – Bairro Itaporanga

Dubois Rock summit

Trail outside park limits. Trail begins in a meadow and continues through a forest 
in regeneration section to the rocky summit with beautiful scenery, such as the 
mountain range that forms the Desengano Park and the coastal region of 
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E L
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E L
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Trilha com trajeto não muito definido por pastos no início, seguindo por mata 
fechada. Forte insolação na maior parte do percurso.

Os postes servem como referência do trajeto da trilha.

Mirante natural, vista panorâmica, belas paisagens.

Nenhuma / None

Não / No

Não / No

Não / No

Não / No 

O morro é assim denominado em função de ser o local onde está instalado o 
conjunto da torre de recepção e transmissão que atende ao município de Santa 
Maria Madalena.

On the beginning, trail has a somewhat undefined path through meadows and 
then passes through dense woods. High exposure to the sun in most of the 
route.

Power lines serve as a reference for the trail path.

Natural overlook point, panoramic view, and beautiful scenery.

The hill earned its name because of the several reception and transmission 
towers that serve the area of Santa Maria Madalena there located.
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2. Trilha do Morro da Torre
Torre Hill Trail

Cidade de Santa Maria Madalena / C

A partir do centro da cidade, seguir pela Rua Waldir da Costa Cabral até o 
entroncamento com a Rua Pedro Kelly. Descer cerca de 150 metros pela Rua 
Pedro Kelly até uma porteira de madeira a esquerda de quem desce a rua, ao 
lado da casa de  n°. 18.

Na porteira de madeira na Rua Pedro Kelly (sem número) – bairro Centro.

Morro da Torre /  Torre Hill

Trilha fora do limite do parque. Mirante natural (onde ficam às torres de transmis-
são de TV, rádio e telefonia) com belíssimas paisagens da região. Destaque para 
Pedra Dubois, Pedra Verde, Pedra do Desengano e Santa Maria Madalena. 

Início em um sítio situado na Rua Pedro Kelly, seguindo em forte aclive acompa-
nhando os fios nos postes e terminando no platô onde se situam as torres.

ity of Santa Maria Madalena 

From the city center, take Waldir da Costa Cabral Street to the junction with Pedro 
Kelly Street. Continue on Pedro Kelly Street for 150 meters (492 ft) to a wooden 
gate on the left, next to house # 18.

At the wooden gate on Pedro Kelly Street (no number) – Downtown (Centro).

Trail outside park limits. Natural belvedere, where the TV, radio, and telephony 
towers are located. Stunning regional scenery. The highlights are: Dubois Rock, 
Verde Rock, Desengano Rock, and Santa Maria Madalena. 

Begin at a grange located at Pedro Kelly Street and go up on a steep uphill 
following the power lines to end on the plateau where the towers are located.

650m 1.039m 1.039m1.062m 1h30min 380m

E L
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Natural overlook point, panoramic view, and beautiful scenery.
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2. Trilha do Morro da Torre
Torre Hill Trail
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reach a meadow with a barbed-wire fence, from where you can see Dubois 
Rock. Go up the trail keeping the fence to your left until its corner, go into the 
forest (right). You'll be able to see the Cruzeiro in the midst of the trees.

From the Cruzeiro, follow a steep descent in the forest to the meadows and 
finally the road. Pay attention to the forks / small“ pseudo-trails” made by cattle so 
as not to leave the main trail. 

Several forks and steep descents that are slippery when wet.

ccesses close to cities

Overviews, Cruzeiro monument, panoramic view, and scenery. 

In 06/23/1929, a Catholic Church expedition, carrying a priest on top of a cross 
placed this cross (the “Cruzeiro”) on a small plateau overlooking the city of 
Santa Maria Madalena. 

Saindo do Cruzeiro continua-se por um forte declive bastante acidentado por 
dentro da mata, sendo necessária atenção com as bifurcações criadas pelo ga-
do para não sair da trilha principal, que desce por um pasto até chegar à estra-
da. 

Várias bifurcações e declives bastante acentuados e escorregadios quando mo-
lhados.

Acesso próximo à cidade / A

Mirantes, Cruzeiro, vista panorâmica, paisagens.

Nenhuma / None

Não / No

Não / No

Não / No

Não / No

Uma expedição da Igreja Católica em 23/06/1929, juntamente com um padre, le-
vado sobre a cruz, colocou o Cruzeiro num pequeno platô com vista para a cida-
de de Santa Maria Madalena. 
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3. Travessia do Morro do Cruzeiro
Cruzeiro Hill Traverse

T H

Cidade de Santa Maria Madalena / 

Rua Andrelina Lopes Machado / Andrelina Lopes Machado Street

Após a torre de telefonia, subir a estrada até uma bifurcação à direita da planta-
ção de eucalipto, onde tem início a trilha – bairro Cidade Alta.  

Rua Coronel Manoel Portugal, próximo ao nº 68.

Trilha fora do limite do parque.Trilha com aclives e declives acentuados, sombre-
ada em sua maior parte, com belas paisagens e tendo como atração principal o 
Cruzeiro, um monumento com aproximadamente 8m de altura com estrutura de 
ferro coberta por placas de aço inoxidável.

Tem início na bifurcação tendo como referência os eucaliptos que margeiam a cer-
ca, à direita da estrada. Após uma série de bifurcações já dentro da mata, que re-
querem bastante atenção, chega-se a uma cerca de arame farpado em um pasto 
com vista para Pedra Dubois. Subir a trilha mantendo a cerca à esquerda até a qui-
na da mesma, entrando novamente na mata (à direita) onde já é possível avistar 
o Cruzeiro em meio às árvores.

City of Santa Maria Madalena 

After the telephony tower, go up the road to a fork on the right side of an 
eucalyptus plantation, where the trail starts – Cidade Alta neighborhood.

Coronel Manoel Portugal Street, next to # 68.

Trail outside park limits. Trail with steep uphill and downhill sections, mostly 
shaded, and with beautiful scenery. The highlight is the Cruzeiro, an iron cross-
monument covered with stainless steel that is approximately 8 m (26 ft) tall.

At the fork where the eucalyptus trees border the fence, to the right of the road. 
When hiking in the forest, after a series of forks that require great attention, you'll 

722m 831m 647m1.352m 1h 133m
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A - Início / Trailhead: 23 K 809341 7569397

B - Cume / Summit: 23 K 809667 7568954

C - Fim / End: 23 K 809311 7568687
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Inicia na Estrada da Rifa, onde há uma exploração de eucaliptos. O percurso 
tem início em uma tosca ponte de madeira localizada à esquerda, continuando 
por uma estrada abandonada que gradualmente tornar-se uma trilha até che-
gar a uma porteira.

A trilha segue com traçado definido por um pasto no interior de um vale, cruzan-
do um sítio, continuando por dentro da mata, atravessando riachos e um rio 
grande. Continua paralela ao rio, passando por cima e pela margem esquerda 
de uma grande cachoeira, onde começa a descer. Cruza um desbarrancado, 
seguindo até um bananal com jaqueiras. A partir desse local, tem seu traçado in-
definido, passando por clareiras com capim, por outro bananal e descendo em 
direção ao fundo do vale, onde atravessa um rio e segue por pastos até a 
Fazenda Boa Fé. A partir desse ponto, o percurso é feito por estrada de terra até 
chegar ao portal da Fazenda do Arco.

Difícil orientação a partir do bananal com jaqueiras, já na descida.

Trilha sombreada e água / S

Floresta exuberante, bromélias, orquídeas, rios, vales, pastos, cachoeira e pai-
sagens.

Nenhuma / None

Bromélias, samambaiaçus, bambu e palmeiras

Não / No

Recomendável / 

Rios, riachos e cachoeira / 

Rio e poços naturais / 

Start where there is a small eucalyptus plantation on Rifa Road. From the 
wooden bridge in bad shape located to the left, proceed to an abandoned road 
that gradually becomes a trail all the way to a gate.

The trail follows a defined path through a meadow into a valley, traverses a croft, 
and goes into the woods, crossing creeks and a large river. Walk parallel to the 
river, and to the left and over a large waterfall, then start going down. The trail 
crosses a landslide until reaching a banana plantation with jackfruit trees, 
where it is no longer a clear path. Keep going through open grassy areas, 
another banana plantation, and head downhill towards the bottom of the valley, 
where it crosses a river and continues through meadows to Fazenda Boa Fé. 
From that point, the route follows a dirt road until it reaches a gate of Fazenda do 
Arco.

Difficult orientation after the banana plantation with jackfruit trees.

haded trail and water 

Exuberant forest, bromeliads, orchids, rivers, valleys, meadows, waterfall, and 
scenery.

Bromeliads, tree ferns, bamboo, and palm trees

Recommended

Streams, creeks, and waterfall

Streams and swimholes
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4. Travessia Rifa – Macuco do Imbé
Rifa – Macuco do Imbé Traverse

E L

Serra da Rifa – Santa Maria Madalena 

Seguindo pela RJ-146, conhecida como Estrada das Terras Frias, entrar à direita 
na entrada da Estrada da Rifa.

Numa ponte de madeira em mau estado à esquerda da Estrada da Rifa – Rifa

Fazenda do Arco – Macuco do Imbé  (a estrada de terra (RJ-180) que passa na 
entrada da Fazenda do Arco liga Santa Maria Madalena ao Sossego do Imbé).

Travessia bonita e tranquila começando em uma estrada abandonada que se 
transforma em trilha. Continua descendo por vales com pastos, sítios, riachos e ri-
os, passando pelo interior de uma floresta exuberante com uma cachoeira, belas 
formações rochosas, paisagens e fazendas. Atravessa o “ponto de sela” entre as 
Serras da Rifa e do Maribondo.

Serra da Rifa mountain range – Santa Maria Madalena

On RJ-146 road, known as Estrada das Terras Frias (Cold Country Road), go right 
on the beginning of the Rifa Road (“Estrada da Rifa”)

A wooden bridge in bad shape to the left of the Rifa Road – Rifa

Fazenda do Arco – Macuco do Imbé (the dirt Road – RJ-180 –  that passes by the 
Fazenda do Arco's entrance, connects Santa Maria Madalena to Sossego do 
Imbé).

Pleasant traverse that starts at an abandoned road that eventually becomes a 
trail. It goes downhill through valleys with meadows, crofts, creeks, rivers, an 
exuberant forest with a waterfall, beautiful rock formations, landscape view, and 
farms. It passes on the saddle between the Serra da Rifa and Serra do 
Maribondo mountain ranges.

704m 891m 195m8.651m 4h30min 175m
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Caminho usado por tropeiros para o escoamento das colheitas de café. Há regis-
tro de coleta de exemplares da flora pelo pesquisador/biólogo Joaquim Santos 
Lima na Serra da Rifa em 1934.  A região do Imbé é considerada pelos ornitólo-
gos como uma das áreas mais ricas em avifauna do planeta. Existe ali uma alta di-
versidade de aves, inclusive de grande porte, como o macuco (Tinamus solitari-
us) – ave da família dos tinamídeos, que se encontra na lista de extinção.
Drovers used this path to flow the coffee harvests. There are records of flora 
sample collection by researcher/biologist Joaquim Santos Lima at the Serra da 
Rifa mountain range in 1934. The Imbé region is considered by ornithologists one 
of the richest areas in avifauna of the planet. It has a very diverse bird fauna, 
including large species, such as the solitary tinamou (Tinamus solitarius) – a bird 
of the Tinamidae family on the list of endangered species.
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Pedra Boca da Baleia
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800

70
0

90
0

60
0

700

600

700

700

800

80
0

1000

900

800

80
0

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

80
0

900

700

11
00 60

0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

1000

1100

10
00

900

1200

10
00

900

11
00

10
00

193800

193800

194150

194150

194500

194500

194850

194850

195200

195200

195550

195550

195900

195900

196250

196250

196600

196600

196950

196950

75
68

40
0

75
68

75
0

75
69

10
0

75
69

45
0

75
69

80
0

75
70

15
0

900

800

800

900

90
0

80
0

1

764

752

793

1.261

1.250

1.194

1.167

1.154

933

1.032

704

787

Santa Maria Madalena
Terras Frias

R
iacho

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

da    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  R
ifa

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   d
a    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 Rifa

Alto da Rifa

Estrada

da

da

Rifa

Rifa

Rifa

0 125 250 375 50062,5

Metros

Serra
     

     
     

     
     

     
     

     
   d

o     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   M

aribondo

A

B

C



800

70
0

90
0

60
0

700

600

700

700

800

80
0

1000

900

800

80
0

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

80
0

900

700

11
00 60

0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

1000

1100

10
00

900

1200

10
00

900

11
00

10
00

193800

193800

194150

194150

194500

194500

194850

194850

195200

195200

195550

195550

195900

195900

196250

196250

196600

196600

196950

196950

75
68

40
0

75
68

75
0

75
69

10
0

75
69

45
0

75
69

80
0

75
70

15
0

900

800

800

900

90
0

80
0

1

764

752

793

1.261

1.250

1.194

1.167

1.154

933

1.032

704

787

Santa Maria Madalena
Terras Frias

R
iacho

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

da    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  R
ifa

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   d
a    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 Rifa

Alto da Rifa

Estrada

da

da

Rifa

Rifa

Rifa

0 125 250 375 50062,5

Metros

Serra
     

     
     

     
     

     
     

     
   d

o     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   M

aribondo

A

B

C



300

400

500

600

700

600

700

80
0

60
0

500

600

700

80
0

90
0

200

300

300

400

500

400

700

600

500

900

800

400

500

50
0

300

40
0

50
0

500

200

700

500

300

197300

197300

197650

197650

198000

198000

198350

198350

198700

198700

199050

199050

199400

199400

199750

199750

200100

200100

200450

200450

700
800

700

700

800

900

700

953

545

528

Santa Maria Madalena

Macuco do Imbé

Santo Antônio 
do Imbé

Rio
Imbé

662

588

Serra                                                      da                                                         Agulha

807

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 da    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  R
ifa

Pedra 
Boca de 
Baleia

0 125 250 375 50062,5

Metros

RJ-180

D

E

F

Casa

Casa



300

400

500

600

700

600

700

80
0

60
0

500

600

700

80
0

90
0

200

300

300

400

500

400

700

600

500

900

800

400

500

50
0

300

40
0

50
0

500

200

700

500

300

197300

197300

197650

197650

198000

198000

198350

198350

198700

198700

199050

199050

199400

199400

199750

199750

200100

200100

200450

200450

700

800

700

700

800

900

700

953

545

528

Santa Maria Madalena

Macuco do Imbé

Santo Antônio 
do Imbé

Rio
Imbé

662

588

Serra                                                      da                                                         Agulha

807

Serra
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 da    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  R
ifa

Pedra 
Boca de 
Baleia

0 125 250 375 50062,5

Metros

RJ-180

D

E

F

Casa

Casa



[ 180 ]

A - Ponte - Início da caminhada / Bridge - Start of trekking: 24 K 194509 7569246 

B - Ponto de sela (Início de descida) / Saddle (Start of downhill path): 24 K 196119 7569930

C - Casa / House: 24 K 196916 7570255

D - Passagem por dentro do rio / Passage through the river: 24 K 198194 7569848

E - Porteira / Gate: 24 K 199269 7568718 

F - Entrada da Fazenda do Arco - Fim / Entrance to Fazenda do Arco - End: 24 K 200085 7568147
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Setor Morumbeca dos Marreiros
Morumbeca dos Marreiros zone
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necessário ter cuidado, já que são verdadeiros jardins naturais, compostos por 
fungos, liquens, orquídeas, bromélias, entre outras espécies sensíveis.
P

Início à direita do chalé da Estalagem Morumbeca, junto à cerca de arame far-
pado e próximo à porteira de madeira na estrada. Trilha sombreada que atraves-
sa quatro riachos, em cujo volume de água é maior no último. Continua à direita 
paralela ao rio e cruzando algumas vezes o mesmo rio, subindo abruptamente 
até uma crista repleta de bromélias e orquídeas até a base da primeira laje.

Tem início na laje, subindo pelo costão de pedra em meio a uma vegetação ras-
teira de Campos de Altitude, totalmente descoberto e com belas paisagens.

Sombra na maior parte do trajeto e água .

Floresta exuberante, riachos, orquídeas, bromélias e paisagens.

redominantly shaded trail on an exuberant forest with many bromeliads and 
small creeks. It is a trail with steep sections in the forest on the Serra dos 
Marreiros mountain range. It also passes on rocky slabs covered in bromeliads 
and orchids on the Serra do Desengano mountain range. It offers beautiful 
scenery. From the rocky slabs, you can see the Macapá Valley, Serra dos 
Marreiros, Serra Pedra Marial, and Serra Itacolomi mountain ranges. At the 
summit, there is a privileged view of Serra Morumbeca and Serra Grande 
mountain ranges, the Paraiba do Sul Valley “sea of hills”, and, on clear days, all 
the way to the coastland lowlands. It is also possible to observe very rare 
species of flora and fauna, only found in this site. Hikers must be very careful 
since these are true natural gardens made up of fungi, lichens, orchids, 
bromeliads, among other sensitive species.

Begin to the right of the Morumbeca Inn cottage, along the barbed-wire fence 
and close to the wooden gate on the road. This is a shaded trail that crosses four 
creeks, the last with the greatest volume of water. It continues on the right 
parallel to the river and sometimes crosses it. Then it rises abruptly to a ridge 
covered with bromeliads and orchids to the base of the first slab.

From the flat slab, go up the rocky slab amid the grassland vegetation of the 
Montane Shrublands, completely exposed and with beautiful scenery.

Trilha de difícil orientação, com trechos íngremes e bifurcações, um pequeno tre-
cho à beira de um precipício e com forte insolação nas partes fora da floresta e 
no cume.
Trail with difficult orientation, steep sections and forks, a short stretch on the 
edge of a cliff, and high exposure to the sun in the parts outside the forest and on 
the summit.

Shade during most of the trail and water.

Exuberant forest, creeks, orchids, bromeliads, and beautiful scenery.

Hospedagem na Estalagem Morumbeca – é necessário agendar a permanên-
cia na estalagem com antecedência (o agendamento pode ser feito em Santa 
Maria Madalena, no Museu Dercy Gonçalves, com as proprietárias do rancho).

5. Trilha da Pedra do Desengano
Desengano Rock Trail

E L

Morumbeca dos Marreiros – Estalagem Morumbeca. Santa Maria Madalena

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias, na Fazenda Quaretareto, di-
visa com Fazenda do Desengano começa a estrada que leva à Estalagem 
Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São Fidélis, con-
sulte o mapa com as estradas de acesso.

À direita do chalé, na Estalagem Morumbeca, junto a cerca de arame farpado e 
próximo a porteira da estrada – Morumbeca dos Marreiros

–

Pedra do Desengano / Desengano Rock

Trilha por floresta exuberante, predominantemente sombreada, com bromélias 
em abundância e pequenos riachos. Percorre a Serra dos Marreiros por trechos 
íngremes dentro da floresta e, em seguida, a Pedra do Desengano, com 
passagens sobre lajes de pedra cobertas de bromélias e orquídeas. Apresenta 
belas paisagens no percurso, podendo-se avistar a partir das lajes de pedra o 
Vale do Macapá, a Serra dos Marreiros, a Serra Pedra Marial e a Serra Itacolomi. 
Ao chegar ao cume tem-se uma visão privilegiada, podendo-se avistar a Serra 
Morumbeca, a Serra Grande, o “mar de morros” que compõem o Vale do Paraíba 
do sul e, em dias de boa visibilidade a baixada litorânea. Também é possível 
observar espécies da flora e da fauna raríssimas, só encontradas neste campo. É 

Morumbeca dos Marreiros – Morumbeca Inn. Santa Maria Madalena

The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
reach Morumbeca Inn from São Fidélis, refer to the map with the access roads.

To the right of the Morumbeca Inn cottage, along the barbed-wire fence and 
close to the gate that leads to the road  Morumbeca dos Marreiros

1.060m 1.761m 1.761m3.641m 4h 700m
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Lodging at the Morumbeca Inn – advanced booking is necessary: contact the 
owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the Dercy Gonçalves Museum.

Exuberant forest made up of species of bushes, bromeliads, orchids, fungi, 
lichens, and species endemic to altitude. 

Recommended

Creeks and small streams in the stretch within the forest.

In 1877, Manoel Teixeira Portugal established the Fazenda São José do 
Bonsucesso farm at a site deemed for failure, thus the name ”Desengano” 
(“Disillusion”). The property thus become known as Fazenda do Desengano. The 
toponymy lent its name to the highest rock, located next to the farm besides 
providing its name to the Conservation Unit in 1970. Due to its endemism, the 
“montane shrubland” of the Desengano Rock attracted several researchers. 
There are records of several flora samples collections by botanist Santos Lima in 
1934 and 1936 and, more recently, by researcher Gustavo Martinelli, who 
identified 283 species, 22 of which can only be found in that region.

Floresta exuberante formada por espécies arbustivas, bromélias, orquídeas, fun-
gos, liquens e espécies endêmicas de altitude. 

Não / No

Recomendável / 

Riachos e pequenos rios na parte da trilha dentro da floresta.

Não / No

Em 1877, Manoel Teixeira Portugal, criou a Fazenda São José do Bonsucesso, 
em local tido com poucas chances de sucesso, daí o nome ”Desengano”, passan-
do a propriedade a ser denominada de Fazenda do Desengano. A toponímia, 
além de emprestar nome à pedra de ponto culminante, situada junto à fazenda, 
em 1970 forneceu a Unidade de Conservação o seu título. Por seu endemismo, o 
“Campo de Altitude” da Pedra do Desengano atraiu diversos pesquisadores. Há 
registros de várias coletas de espécimes da flora pelo botânico Santos Lima em 
1934 e 1936 e, mais recentemente, pelo pesquisador Gustavo Martinelli, que 
identificou 283 espécies, sendo 22 encontradas somente ali.
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A - Chalé Morumbeca / : 24 K 198315 7577995

B - Início da trilha / T : 24 K 198299 7578004

C - Bifurcação sem saída / : 24 K 198606 7577615

D - Cachoeira abaixo da trilha / : 24 K 198704 7577478

E - Bifurcação levando a riacho / : 24 K 198738 7577111

F - Mirante / : 24 K 199109 7576411

G - Platô para acampamento / : 24 K 199194 7576038

H - Cume da Pedra do Desengano / : 24 K 199235 7575464

Morumbeca Cottage

railhead

Dead-end fork

Waterfall below the trail

Fork leading to the creek

Overview point

Plateau for camping

Desengano Rock summit

[ 193 ]

11110000

11300300

900900

11000000

11110000

11000
000

11110000

11200
200

11300
300

11200200

11400400

1.429

130011200
200

11110000

11000000

11400
400 11500

500 11600
600

11700
700 11700

700

11600
600

11500
500

11200200

11300300

11400
400

11500500

11110000

11200200

113
00

300

114
0040
0

119800098000

119800098000

119835098350

119835098350

119870098700

119870098700

119905099050

119905099050

119940099400

1199400994009940099400

75
75

40
0

75
75

40
0

75
75

75
0

75
75

75
0

75
76

10
0

75
76

10
0

75
76

45
0

75
76

45
0

75
76

80
0

75
76

80
0

75
77

15
0

75
77

15
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

85
0

75
77

85
0 11110000

11200200

11300300

114
00

400

11600
600

113
0030
0

11110000

Trilha 
da Mina
Trilha 
da MinaTerras FriasTerras Frias

Pedra do 
Desengano
Pedra do 

Desengano

Pedra do Ferro

Trilha da Serra 
Pedra Marial
Trilha da Serra 
Pedra Marial do do 

AA

EE

CC

BB

FF

GG

HH

1.1881.188

Trilha do 
Poço do Padre
Trilha do 
Poço do Padre

Estalagem 
Morumbeca

Estalagem 
Morumbeca

DD

1.7611.761

75
75

40
0

75
75

40
0

75
75

75
0

75
75

75
0

75
76

10
0

75
76

10
0

75
76

45
0

75
76

45
0

75
76

80
0

75
76

80
0

75
77

15
0

75
77

15
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

85
0

75
77

85
0

00 115050 300300 450450 6006007575

MetrMetrosos



B D
E L T H

A - Chalé Morumbeca / : 24 K 198315 7577995

B - Início da trilha / T : 24 K 198299 7578004

C - Bifurcação sem saída / : 24 K 198606 7577615

D - Cachoeira abaixo da trilha / : 24 K 198704 7577478

E - Bifurcação levando a riacho / : 24 K 198738 7577111

F - Mirante / : 24 K 199109 7576411

G - Platô para acampamento / : 24 K 199194 7576038

H - Cume da Pedra do Desengano / : 24 K 199235 7575464

Morumbeca Cottage

railhead

Dead-end fork

Waterfall below the trail

Fork leading to the creek

Overview point

Plateau for camping

Desengano Rock summit

[ 193 ]

11110000

11300300

900900

11000000

11110000

11000
000

11110000

11200
200

11300
300

11200200

11400400

1.429

130011200
200

11110000

11000000

11400
400 11500

500 11600
600

11700
700 11700

700

11600
600

11500
500

11200200

11300300

11400
400

11500500

11110000

11200200

113
00

300

114
0040
0

119800098000

119800098000

119835098350

119835098350

119870098700

119870098700

119905099050

119905099050

119940099400

1199400994009940099400

75
75

40
0

75
75

40
0

75
75

75
0

75
75

75
0

75
76

10
0

75
76

10
0

75
76

45
0

75
76

45
0

75
76

80
0

75
76

80
0

75
77

15
0

75
77

15
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

85
0

75
77

85
0 11110000

11200200

11300300

114
00

400

11600
600

113
0030
0

11110000

Trilha 
da Mina
Trilha 
da MinaTerras FriasTerras Frias

Pedra do 
Desengano
Pedra do 

Desengano

Pedra do Ferro

Trilha da Serra 
Pedra Marial
Trilha da Serra 
Pedra Marial do do 

AA

EE

CC

BB

FF

GG

HH

1.1881.188

Trilha do 
Poço do Padre
Trilha do 
Poço do Padre

Estalagem 
Morumbeca

Estalagem 
Morumbeca

DD

1.7611.761

75
75

40
0

75
75

40
0

75
75

75
0

75
75

75
0

75
76

10
0

75
76

10
0

75
76

45
0

75
76

45
0

75
76

80
0

75
76

80
0

75
77

15
0

75
77

15
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

50
0

75
77

85
0

75
77

85
0

00 115050 300300 450450 6006007575

MetrMetrosos



Tem início na Estalagem Morumbeca, onde após cruzar uma cerca e o Ribeirão 
do Macapá, começa a trilha. Depois de algumas bifurcações, encontra-se a 
cerca de um sítio. Deve-se contornar a cerca e subir a trilha até a entrada da 
propriedade. A trilha continua a esquerda da entrada da propriedade, bem 
definida, mas com várias bifurcações sem saída. Segue pelo meio da mata, 
atravessa um pequeno córrego, até uma árvore de grande porte à direita da 
trilha e onde a trilha faz uma curva acentuada para a direita. Só há água nesse 
trecho.

Ao lado da árvore de grande porte, toma-se a subida pelo meio da mata em per-
curso indefinido até alcançar o trecho onde a vegetação é composta por sa-
mambaias e capim. A partir daí, deve-se seguir pela crista até o cume.

Trechos de difícil orientação, pouca água, exposição à altura e forte insolação.

Hospedagem e contratação de condutor na Estalagem Morumbeca – é neces-
sário agendar com antecedência a permanência na estalagem (o agendamen-
to pode ser feito em Santa Maria Madalena, no Museu Dercy Gonçalves, com 
as proprietárias do rancho), trilha com trechos sombreados.

Mirantes naturais, Mata Atlântica conservada e belas paisagens.

Nenhuma no percurso da trilha / N

Floresta exuberante de Mata Atlântica, figueira, cipós, bromélias, líquens, mus-

To begin the trail, start at the Morumbeca Inn, cross a fence and the Macapá 
Creek. After a few forks, there is a grange fence; walk around it and go up the 
trail to the property entrance, stay to the left of the entrance. The trail is well 
defined, but with several dead-end forks. Keep going in the forest, cross a small 
creek, and head up to a very large tree to the right of the trail, where the trail 
makes a sharp curve to the right. This is the only stretch with water.

Next to the large tree, go uphill in the woods through a non-defined path to an 
area with ferns and grass. Follow the ridge to the summit.

Segments with difficult orientation, scarce water, height exposure, and high 
exposure to the sun.

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn – advanced booking is 
necessary: contact the owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the 
Dercy Gonçalves Museum, trail with shaded parts.

Natural overview points, preserved Atlantic Forest, and beautiful scenery.

one on the trail 

Exuberant Atlantic Forest, lianas, bromeliads, lichens, mosses

Recommended 

gos.
.   

Não / No

Recomendável / 

6. Trilha da Serra Pedra Marial
Serra Pedra Marial Trail

Morumbeca dos Marreiros. São Fidelis.

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias – na Fazenda Quaretareto 
(divisa com Fazenda do Desengano) começa a estrada que leva à Estalagem 
Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São Fidélis, con-
sulte o mapa com as estradas de acesso.

Estalagem Morumbeca – Morumbeca dos Marreiros.
– 

Cume da Pedra Marial  / 

Trilha pesada de difícil orientação, passando por trechos de floresta fechada de 
Mata Atlântica, samambaias e vegetação de Campos de Altitude, com exposição 
à altura, mirantes e belas paisagens. Do seu cume é possível ter um vista 
panorâmica de 360 graus, sendo avistado a impressionante Pedra do 
Desengano, a Serra Grande, o Vale do Macapá e a Serra Itacolomi, com 
destaque para o seu cume, com formação escarpada.

The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
reach Morumbeca Inn from São Fidélis, refer to the map with the access roads.

Morumbeca Inn Morumbeca dos Marreiros.

Marial Rock Summit

Tough trail with difficult orientation, bushwhacking sections on dense Atlantic 
Forest, ferns, Montane Shrublands vegetation, height exposure, belvederes, and 
beautiful scenery. Its summit provides a 360° panoramic view of the Desengano 
Rock, Serra Grande range, Macapá Valley, and Serra Itacolomi mountain range 
with its characteristic jagged summit.

T H

1.063m 1.692m 1.692m3.626m 3h 675m
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Rock, Serra Grande range, Macapá Valley, and Serra Itacolomi mountain range 
with its characteristic jagged summit.
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Pequenos riachos no primeiro trecho / 

Somente na área da Estalagem Morumbeca. 

Por ser denominada a partir do alinhamento de vários afloramentos rochosos, a 
Serra Pedra Marial, tem em seus trechos nomes peculiares, como Serra da 
Sapucaia e/ou Serra das Flores. Segundo os antigos, em sua face voltada para o 
Vale do Recreio, existiam flores e espécies de madeira em abundância, como a 
sapucaia, árvore da família das lecitidáceas, cujo fruto comestível é chamado de 
“castanha de sapucaia”, tendo semelhança com a cabeça de macaco. 

Small creeks on the first part

Only in the area of the Morumbeca Inn.

The Serra Pedra Marial range has areas with peculiar names, such as Serra da 
Sapucaia and/or Serra das Flores as it is named after the alignment of several 
rocky outcroppings. According to ancient dwellers, there used to be an 
abundance of flowers and woody plants species, such as sapucaia, a tree of the 
Lecythidaceae family with edible fruits called “sapucaia nuts” or monkey-pot on 
the side facing the Recreio Valley.
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T H

A - Estalagem Morumbeca / : 24k 198695 7578008
B - Árvore de grande porte / : 24 K 198452 7578866
C - Área exposta (perigo) / : 24 K 199140 7579223
D - Cume de crista / Top of the ridge: 24 K 199598 7579487
E - Cume da Pedra Marial / : 24 K 200194 7579264

Morumbeca Inn
Large tree

Exposed area (hazard)

Marial Rock summit
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Macapá. Neste ponto deve-se subir por dentro do rio e atravessá-lo um pouco 
acima do ponto de entrada na água. Continuar na trilha sempre com o rio a es-
querda. Após pequeno trecho de trilha que pode estar mais fechada, se alcança 
o Poço do Padre.

.

Trechos indefinidos em floresta fechada. 

Hospedagem, contratação de condutor na Estalagem Morumbeca.

Rio, poços, cascatas, Mata Atlântica / S

Hospedagem na Estalagem Morumbeca – é necessário agendar a permanên-
cia na estalagem com antecedência (o agendamento pode ser feito em Santa 
Maria Madalena, no Museu Dercy Gonçalves, com as proprietárias do rancho).

.

Floresta exuberante de Mata Atlântica com árvores de grande porte, samamba-
ias–gigantes, samambaiaçu, líquens, musgos, bromélias.

Não / No

Recomendável / 

Rio / C

Rio, poços e casctas / 
 

From the Morumbeca Inn cottage, in the direction of Santa Maria Madalena, go 
down to the second gate. Right after the gate, take the trail located to the right of 
the road (facing downhill). Go down to Macapá Creek, hike up on the creek bed 
and cross it further upstream. Continue on the trail keeping the creek on the left. 
After a short section on the trail (may need to bushwhack), you'll arrive at Padre 
Pool

Not well defined parts in dense forest.

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn.

tream, swimholes, Atlantic Forest

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn – advanced booking is 
necessary: contact the owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the 
Dercy Gonçalves Museum

Exuberant Atlantic Forest with large trees, giant ferns, tree ferns, lichens, 
mosses, bromeliads. 

Recommended

reek

Creek and swimholes 

7. Trilha do Poço do Padre
Padre Pool Trail

E L

Morumbeca dos Marreiros. Santa Maria Madalena.

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias, na Fazenda Quaretareto (di-
visa com Fazenda do Desengano) começa a estrada que leva à Estalagem 
Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São Fidélis, con-
sulte o mapa com as estradas de acesso.

Estalagem Morumbeca. A partir da estalagem, retorna-se pela estrada descendo 
até a segunda porteira, a cerca de 280m da estalagem. A trilha tem início junto à 
porteira, à direita de quem desce a estrada. Morumbeca dos Marreiros.

Poço do Padre / Padre Pool

Trilha leve no interior de Mata Atlântica exuberante passando por rio, poços e pe-
quenas cascatas. 

Tem início na segunda porteira a partir do chalé da Estalagem Morumbeca, no 
sentido Santa Maria Madalena. Logo após a porteira, toma-se a trilha no lado dire-
ito da estrada (em direção à descida). Esta segue em declive até o Ribeirão do 

The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
reach Morumbeca Inn from São Fidélis, refer to the map with the access roads.

Morumbeca Inn. From the inn, return on the road down to the second gate, about 
280 m (920 ft) away. The trail starts next to the gate, on the right when going 
downhill. Morumbeca dos Marreiros.

Easy trail within exuberant Atlantic Forest, with a stream, swimholes, and small 
waterfalls. 

1.066m 1.066m 1.025m1.034m 1h 45m

[ 207 ][ 206 ]



Macapá. Neste ponto deve-se subir por dentro do rio e atravessá-lo um pouco 
acima do ponto de entrada na água. Continuar na trilha sempre com o rio a es-
querda. Após pequeno trecho de trilha que pode estar mais fechada, se alcança 
o Poço do Padre.

.

Trechos indefinidos em floresta fechada. 

Hospedagem, contratação de condutor na Estalagem Morumbeca.

Rio, poços, cascatas, Mata Atlântica / S

Hospedagem na Estalagem Morumbeca – é necessário agendar a permanên-
cia na estalagem com antecedência (o agendamento pode ser feito em Santa 
Maria Madalena, no Museu Dercy Gonçalves, com as proprietárias do rancho).

.

Floresta exuberante de Mata Atlântica com árvores de grande porte, samamba-
ias–gigantes, samambaiaçu, líquens, musgos, bromélias.

Não / No

Recomendável / 

Rio / C

Rio, poços e casctas / 
 

From the Morumbeca Inn cottage, in the direction of Santa Maria Madalena, go 
down to the second gate. Right after the gate, take the trail located to the right of 
the road (facing downhill). Go down to Macapá Creek, hike up on the creek bed 
and cross it further upstream. Continue on the trail keeping the creek on the left. 
After a short section on the trail (may need to bushwhack), you'll arrive at Padre 
Pool

Not well defined parts in dense forest.

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn.

tream, swimholes, Atlantic Forest

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn – advanced booking is 
necessary: contact the owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the 
Dercy Gonçalves Museum

Exuberant Atlantic Forest with large trees, giant ferns, tree ferns, lichens, 
mosses, bromeliads. 

Recommended

reek

Creek and swimholes 

7. Trilha do Poço do Padre
Padre Pool Trail

E L

Morumbeca dos Marreiros. Santa Maria Madalena.

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias, na Fazenda Quaretareto (di-
visa com Fazenda do Desengano) começa a estrada que leva à Estalagem 
Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São Fidélis, con-
sulte o mapa com as estradas de acesso.

Estalagem Morumbeca. A partir da estalagem, retorna-se pela estrada descendo 
até a segunda porteira, a cerca de 280m da estalagem. A trilha tem início junto à 
porteira, à direita de quem desce a estrada. Morumbeca dos Marreiros.

Poço do Padre / Padre Pool

Trilha leve no interior de Mata Atlântica exuberante passando por rio, poços e pe-
quenas cascatas. 

Tem início na segunda porteira a partir do chalé da Estalagem Morumbeca, no 
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The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
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Morumbeca Inn. From the inn, return on the road down to the second gate, about 
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Start at the Morumbeca Inn fence. Cross the fence on the “entorta mulato,” go 
right and cross a small creek. In the forest, zig zag uphill to the entrance of the 
first hole. There are two other small entrances on the left.

Not-well-defined paths in dense forest.

Easy access, short distance, proximity to the inn, lodging, hiring of guides, 
shaded trail.

Morumbeca Inn, creeks, minerals, and abandoned mines.

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn – advanced booking is 
necessary: contact the owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the 
Dercy Gonçalves Museum

Atlantic Forest, silver cecropias, tree ferns, mushrooms, palm trees.

Recommended

The Mine Trail is on the Morumbeca dos Marreiros region, also called Muribeca 
by locals. This was where the Pury (indigenous tribe) sought refuge from the 
atrocities perpetrated in other regions. Muribeca is a Tupi word and means 
place of food, abundant place where the soil is fertile. The holes come from 
mining exploitation near streams and creeks.

Trechos indefinidos em floresta fechada. 

Fácil acesso, curta distância, próximo a estalagem, hospedagem, contratação 
de condutor, trilha sombreada.

Estalagem Morumbeca, rios, minerais e minas abandonadas.

Hospedagem e guia na Estalagem Morumbeca – é necessário agendar a per-
manência na estalagem com antecedência. O agendamento pode ser feito em 
Santa Maria Madalena, no Museu Dercy Gonçalves, com as proprietárias do 
rancho.

.

Mata Atlântica, embaúbas, samambaiaçu, cogumelos, palmeiras.

Não / No

Recomendável / 

A Trilha da Mina se encontra na região da Morumbeca dos Marreiros, também 
conhecida pelos habitantes locais como Muribeca. Era ali que se refugiavam os 
índios Purys, após as atrocidades cometidas em outras regiões. Palavra de ori-
gem tupi, Muribeca significa lugar de alimentos, de fartura, onde os solos são 
férteis. As cavas existentes no local são resquícios da exploração mineral, que 
os garimpeiros buscavam nos altos de serra, junto a córregos e riachos.

8. Trilha da Mina
Mine Trail

Morumbeca dos Marreiros. Santa Maria Madalena.

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias – na Fazenda Quaretareto 
(divisa com Fazenda do Desengano) começa a estrada que leva a Estalagem 
Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São Fidélis, con-
sulte o mapa com as estradas de acesso.

Estalagem Morumbeca – Morumbeca dos Marreiros.
–   

Mina desativada / 

Trilha com traçado indefinido com trechos de Mata Atlântica em regeneração le-
vando a cavidades abandonadas, construídas para a exploração mineral. 

Tem início após a cerca da Estalagem Morumbeca. Depois de passar o 
“entorta mulato” (na cerca), e seguir à direita, deve-se atravessar um pe-
queno riacho. Ao cruzar o riacho, continuar pela mata em aclive sinuoso 
até alcançar a entrada da primeira pequena cavidade. À esquerda desta 
encontra-se mais duas pequenas entradas.

The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
reach Morumbeca Inn from São Fidélis, refer to the map with the access roads.

Morumbeca Inn  Morumbeca dos Marreiros.

Closed mine

Trail with no defined path and patches of Atlantic Forest in regeneration. It leads 
to abandoned mining holes. 

1.063m 1.146m 1.146m522m 20min 83m
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dra com extensão aproximada de 70m. Durante o trajeto para a cascata pode-
se observar a “Garganta do Macapá”, trecho em que o rio corre encaixado por 
aproximadamente 1 km entre dois imponentes afloramentos rochosos – a Serra 
Pedra Branca e a porção oeste da Serra Pedra Marial.

Tem início numa pequena porteira no final da estrada Santo Aleixo – 
Morumbeca, descendo por uma trilha bem definida pelo interior de uma floresta 
exuberante, com várias bifurcações sem saída e passando por sítios, córregos 
e rios até chegar à Estalagem Morumbeca. Continuar pela estrada de acesso à 
estalagem, descendo até encontrar outra estrada de terra à direita em declive. 
Após um pequeno trecho, chega-se numa bifurcação, seguindo, então, pela es-
trada da esquerda, que vai se transformando numa trilha de onde se tem a vi-
são impressionante dos vales da região até o Ribeirão do Macapá. E continua 
até a cascata.

A partir da cascata, a trilha segue em aclive por dentro da floresta e passa por al-
gumas áreas abertas até alcançar uma cerca, no topo do morro, de onde se avis-
tam belas paisagens. A partir deste ponto, a trilha continua pela direita, com um 
pequeno trecho de subida e outro de descida, que passa por pastos, florestas e 
áreas abertas até alcançar a estrada, em Santo Aleixo. Subir a estrada até al-
cançar novamente a porteira, onde termina o circuito.

Circuito com percurso longo e um trecho com forte insolação.

Long and well-defined circuit on dirt roads and trails, forest and open fields, 
with uphill and downhill sections, plenty of water, and beautiful scenery. It 
passes by the Morumbeca Inn, streams and creeks, natural pools, and the 
waterfall. The fall is located on the Macapá Creek (boundary between São 
Fidélis and Santa Maria Madalena) and its waters run on an approximately 70m 
(230 ft) rocky slab. On the trail to the waterfall, you'll be able to see the “Macapá 
Gorge:” where the river runs for about 1 km (0.6 mi) between two imposing 
rocky outcroppings – the Serra Pedra Branca and the western portion of the 
Serra Pedra Marial mountain ranges.

Start at a small gate at the end of the Santo Aleixo – Morumbeca road, go down 
a well-defined trail into an exuberant forest, passing by crofts, streams, and 
creeks until arriving at the Morumbeca Inn. Watch out for several dead-end 
forks. Continue on the road to the inn until a downhill dirt road on the right. After a 
short stretch, go left on the fork. The road will gradually become a trail that will 
lead to the falls. It has an amazing view of the region's valleys all the way to the 
Macapá Creek.

From the waterfall, the trail continues uphill in the forest, passes a few open 
areas until reaching a fence at the top of the hill with beautiful views. From that 
point, it continues on the right, with a short uphill and then a downhill section 
that passes through meadows, forests, and open areas all the way to the road in 
Santo Aleixo. Go up the road to the gate, the end of the circuit.

Long route with high exposure to the sun.

Shaded patches, water, and easy orientation.
Trechos sombreados, água e fácil orientação. 

9. Circuito da Cascata
Waterfall Circuit

Morumbeca dos Marreiros e Santo Aleixo.
Morumbeca dos Marreiros and Santo Aleixo.

Por Santa Maria Madalena, Estrada das Terras Frias – na Fazenda Quaretareto 
(divisa com Fazenda do Desengano) começa a estrada que leva a Estalagem 
Morumbeca. O caminho para a Cascata tem inicio na estrada de acesso à 
Estalagem Morumbeca. Para acessar a Estalagem Morumbeca a partir de São 
Fidélis, consulte o mapa com as estradas de acesso. Para acessar o início da tra-
vessia consulte “Como chegar às trilhas, circuitos e travessias / Cidade de São 
Fidélis”.

Final da estrada Santo Aleixo – Morumbeca dos Marreiros.

Final da estrada de Santo Aleixo, junto a porteira.

Circuito longo e bem definido mesclando estradas de terra e trilhas, trechos pelo 
interior de florestas e campos abertos, com aclives de declives, muita água, belas 
paisagens, passando pela Estalagem Morumbeca, por rios e córregos, piscinas 
naturais e a Cascata. A cascata está localizada no Ribeirão do Macapá (divisa en-
tre São Fidélis e Santa Maria Madalena) e sua queda desce por um lajeado de pe-

The road to the Morumbeca Inn begins at Fazenda Quaretareto, on its boundary 
with Fazenda do Desengano, at Terras Frias Road, Santa Maria Madalena. To 
reach Morumbeca Inn from São Fidélis, refer to the map with the access roads. To 
access the trailhead, refer to “How to reach the trails, circuits and traverses / City 
of São Fidélis”.

End of the Santo Aleixo Road – Morumbeca dos Marreiros .

End of the Santo Aleixo Road, next to the gate.

1.195m 1.195m 1.195m13.300m 6h 400m
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of São Fidélis”.
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Rio, piscinas naturais, cascata, Mata Atlântica, belas paisagens.

Hospedagem e guia na Estalagem Morumbeca – é necessário agendar a perma-
nência na estalagem com antecedência. O agendamento pode ser feito em 
Santa Maria Madalena no Museu Dercy Gonçalves com as proprietárias do ran-
cho.

.

Floresta exuberante de Mata Atlântica, palmeiras, samambaias, bromélias, mus-
gos, líquens.

Serra da Pedra Marial, Mina, Pedra do Desengano e Poço do Padre.

Recomendável / Recommended

Rios e riachos / 

Rio, poços, cascata / 

Conhecida anteriormente como Cascata de Dona Aninha, serviu de ponto de pa-
rada e atalho para os tropeiros e andarilhos, que se locomoviam entre a região do 
Vale do Recreio (São Fidélis) e a região do Ribeirão Santíssimo (Santa Maria 
Madalena). Por este caminho havia uma intensa troca de mercadorias entre os 
pequenos agricultores que, por meio das “tropas de burro”, abasteciam as “ven-
das” da região.

Stream, natural pools, waterfall, Atlantic Forest, beautiful scenery.

Lodging and hiring of guides at the Morumbeca Inn – advanced booking is 
necessary: contact the owners of the ranch in Santa Maria Madalena, at the 
Dercy Gonçalves Museum

Exuberant Atlantic Forest, palm trees, ferns, bromeliads, mosses, lichens.

Serra da Pedra Marial mountain range, Mine, Desengano Rock, and Padre Pool.

Streams and creeks

Creeks, swimholes, waterfall

The waterfall was formerly named Dona Aninha and served as a rest area and 
shortcut to drovers and hikers traveling between the regions of the Recreio Valley 
(São Fidélis) and Santíssimo Creek (Santa Maria Madalena). The path was used 
for an intense exchange of merchandise between small farmers and crofters, 
who supplied the region's general stores, using“ droves of donkeys.” 
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A - Início do circuito / Trailhead: 24 K 198373 7578914

B - Estalagem Morumbeca / Morumbeca Inn: 24 k 198695 7578008

C - Mirante / Observatory: 24 K 197312 7577733

D - 
E - Bifurcação

F - 

G - 

Saída para Cascata / : 24 K 196488 7577579

 / Fork: 24 K 196764 7577815

Bifurcação para Cascata / : 24 K 196982 7578685

Estrada / Road: 24 K 198729 7580863

Fork to the Waterfall

Fork to the Waterfall
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Tem início na entrada da Fazenda Itacolomi onde, após alcançar o pasto, deve-
se atentar para a cerca situada à direita de quem sobe. No local em que as cer-
cas se encontram, alcança-se a mata por uma pequena passagem na cerca, 
tem início a trilha propriamente dita. Neste trecho, pode-se observar a predomi-
nância da palmeira Jussara (Euterpe edulis). A trilha sobe alternando pequenos 
aclives e declives até a Cabeça do Macaco. 

Depois da Cabeça do Macaco deve-se atentar para a bifurcação à direita em di-
reção ao Pico Itacolomi. A partir deste ponto, a trilha ganha pequenos aclives 
que se atenuam durante o percurso até a cumeada. Em alguns trechos a vege-
tação está bem fechada. Não há dificuldade de orientação a partir daí, visto que 
toda esta parte é realizada na crista da serra. Requer muita atenção e cuidado 
no deslocamento.

.

Difícil orientação, forte insolação no trecho de crista, exposição à altura.

Trechos sombreados / 

Mirantes naturais, formações rochosas, Campos de Altitude, espécies da flora e 
fauna endêmica, belas paisagens, floresta.

Nenhuma / None

Mata Atlântica, palmeiras Jussara, bromélias e orquídeas, Campos de Altitude.

Pedra do Macaco / 

Recomendável / R

O nome dado pelos indígenas à região tem relação com duas pedras de rara be-
leza paisagística. Estas cristas estão encravadas como lâminas a mais de 1.600 
metros de altitude, no imponente conjunto de rochas alinhadas, de formação 
granítica, denominadas de “Leucogranito Serra Itacolomi”. Em tupi-guarani, 
Itacolomy significa menino de pedra (Ita = pedra; colomy = menino). Conta a len-

From the Fazenda Itacolomi entrance, walk towards the meadow and locate the 
fence on the right (looking uphill). The fences meet where the forest begins. 
Cross a small opening in the fence to get to where the trail actually starts. In this 
section, Jussara palm tree (Euterpe edulis) can be widely observed. The trail 
goes uphill with short downhill sections to Cabeça do Macaco (“Monkey 
Head”).

After Cabeça do Macaco, be sure to go right on the fork to Itacolomi Peak. From 
that point, a series of short uphills leads to the ridgeline. In some patches, the 
vegetation is very dense. Easy to route-find, since you're walking on the ridge. 
Hike carefully

Difficult orientation, high exposure to the sun at the ridge, height exposure.

Shaded segments

Natural belvederes, rock formations, Montane Shrublands, endemic species of 
flora and fauna, beautiful scenery, forest.

Atlantic Forest, jussara palm trees, bromeliads and orchids, Montane 
Shrublands.

Macaco Rock

ecommended

10. Trilha da Serra Itacolomi
Serra Itacolomi Trail

E L

Itacolomi – São Fidélis

Estrada do Itacolomi – Fazenda Itacolomi, próximo ao “Templo Batista em 
Itacolomy”.

–

1.800m após o “Templo Batista em Itacolomy” no sentido Toca Fria (subindo a es-
trada), à esquerda, logo após um sítio. Itacolomi.

Pico Itacolomi / Itacolomi Peak

Trilha de difícil orientação, com exposição a altura e trechos com dificuldade de lo-
comoção. Apresenta diversidade de ambientes, compreendendo pastos, Mata 
Atlântica, Campos de Altitude e belíssimas paisagens. Caracterizada por escar-
pas íngremes, cristas e paredões rochosos, que proporcionam uma vista impres-
sionante dos Vales da Malhada Branca (alto curso do Rio Mocotó), Itacolomi e 
Serra de Santo Aleixo.

Itacolomi Road  Fazenda Itacolomi, next to the“ Baptist Temple of Itacolomy”.

On the left side right after a croft located 1,800m (1.1 mi) up road from the“ Baptist 
Temple of Itacolomy” towards Toca Fria. Itacolomi.

Trail with difficult orientation, height exposure, and challenging terrain. It crosses 
different environments, including meadows, Atlantic Forest, Montane 
Shrublands, and stunning scenery. It is characterized by steep jagged peaks,  
mountain ridges and rock faces thus providing an amazing view of the Valleys of 
Malhada Branca (upper course of the Mocotó River), Itacolomi, and Serra de 
Santo Aleixo mountain range.

978m 1.723m 1.723m3.373m 3h50min 600m
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vegetation is very dense. Easy to route-find, since you're walking on the ridge. 
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Difficult orientation, high exposure to the sun at the ridge, height exposure.
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flora and fauna, beautiful scenery, forest.

Atlantic Forest, jussara palm trees, bromeliads and orchids, Montane 
Shrublands.

Macaco Rock

ecommended

10. Trilha da Serra Itacolomi
Serra Itacolomi Trail
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Estrada do Itacolomi – Fazenda Itacolomi, próximo ao “Templo Batista em 
Itacolomy”.
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1.800m após o “Templo Batista em Itacolomy” no sentido Toca Fria (subindo a es-
trada), à esquerda, logo após um sítio. Itacolomi.

Pico Itacolomi / Itacolomi Peak

Trilha de difícil orientação, com exposição a altura e trechos com dificuldade de lo-
comoção. Apresenta diversidade de ambientes, compreendendo pastos, Mata 
Atlântica, Campos de Altitude e belíssimas paisagens. Caracterizada por escar-
pas íngremes, cristas e paredões rochosos, que proporcionam uma vista impres-
sionante dos Vales da Malhada Branca (alto curso do Rio Mocotó), Itacolomi e 
Serra de Santo Aleixo.

Itacolomi Road  Fazenda Itacolomi, next to the“ Baptist Temple of Itacolomy”.

On the left side right after a croft located 1,800m (1.1 mi) up road from the“ Baptist 
Temple of Itacolomy” towards Toca Fria. Itacolomi.

Trail with difficult orientation, height exposure, and challenging terrain. It crosses 
different environments, including meadows, Atlantic Forest, Montane 
Shrublands, and stunning scenery. It is characterized by steep jagged peaks,  
mountain ridges and rock faces thus providing an amazing view of the Valleys of 
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da que os mineradores que exploravam a região à procura de ouro, foram surpre-
endidos por um menino, que lhes pediu que não destruíssem as riquezas natura-
is daquele lugar. Espantados, os garimpeiros atiraram no menino que, misterio-
samente, se transformou em pedra. Observando a montanha, nota-se a existên-
cia de duas rochas próximas – sendo uma a “rocha mãe” e a outra, menor, a “ro-
cha menino”. 
Indigenous people named this region after two rocks of rare scenic beauty. 
These crests are embedded as laminations at altitudes over 1,600 meters (5,250 
feet) in the impressive group of aligned granite rocks called the “Leucogranite 
Serra Itacolomi.” In the Tupi-Guarani language, Itacolomy means stone boy (Ita = 
stone; colomy = boy). Legend says that miners in search of gold came upon a 
boy who asked them not to destroy the local natural resources. Frightened, the 
miners shot at the boy, who mysteriously turned into stone. Looking at the 
mountain, you see two rocks close to each other: one is the “mother stone” and 
the smaller, the“ child / boy stone”. 
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A - Início da Trilha / T

B - Entrada na mata - cerca / fence: 24 K 202675 7581091

C - Bifurcação - Saída para o pico / : 24 K 203184 7581043

D - Pedra mirante /  24 K 202939 7580718
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From the Fazenda Itacolomi entrance, walk towards the meadow and locate the 
fence on the right (looking uphill). The fences meet where the forest begins. 
Cross a small opening in the fence to get to where the trail actually starts. In this 
section, Jussara palm tree (Euterpe edulis) can be widely observed. The trail 
goes uphill with short downhill sections to Cabeça do Macaco (“Monkey 
Head”). 

At Cabeça do Macaco, make sure to distinguish between the forks for Itacolomi 
Peak and animal tracks. Useful references in this part are the small intermittent 
creeks that need to be crossed to reach the Macaco Hill ridgeline. At the 
ridgeline, pay special attention to exposed sections. From this point, the trail is 
easy to follow.

Difficult orientation, high exposure to the sun at the ridge, and height exposure.

haded segments.

Natural belvederes, rock formations, beautiful scenery, forest.

Atlantic Forest, jussara palm trees, bromeliads and orchids, Montane 
Shrublands.

Itacolomi Peak

ecommended

Local culture is riddled by stories, many of those are related to the fauna and 
give name to peculiar rocky outcroppings. Among the several formations found 
on the Serra Itacolomi mountain range, one resembles the head of a monkey 
(“cabeça de macaco”). 

Na Cabeça do Macaco deve-se atentar para as bifurcações em direção ao Pico 
Itacolomi e para rastros de animais. São boas referências para este trecho os pe-
quenos riachos intermitentes que o caminhante irá cruzar até a cumeada do 
Morro do Macaco. Ao alcançar a cumeada, redobrar a atenção para aos trechos 
expostos à altura. A partir deste momento, não se encontram mais dificuldades 
relativas à orientação.

Difícil orientação, forte insolação no trecho de crista, exposição à altura. 

Trechos sombreados / S

Mirantes naturais, formações rochosas, belas paisagens, floresta.

Nenhuma / None

Mata Atlântica, palmeiras Jussara, bromélias e orquídeas, Campos de Altitude.

Pico Itacolomi / 

Recomendável / R

Muitas histórias em especial relacionadas à fauna, permeiam a cultura local e 
emprestam nomes a afloramentos rochosos curiosos. Dentre as várias forma-
ções existentes na Serra Itacolomi, há uma que se assemelha a cabeça de um 
macaco. 

11. Trilha da Pedra do Macaco
Macaco Rock Trail

Itacolomi – São Fidélis

Estrada do Itacolomi – Fazenda Itacolomi, próximo ao “Templo Batista em 
Itacolomy”.

1.800m após o “Templo Batista em Itacolomy” no sentido Toca Fria (subindo a es-
trada), à esquerda, logo após um sítio. Itacolomi.

Pedra do Macaco / 

Trilha de difícil orientação, com exposição à altura e trechos com grande dificul-
dade de locomoção. Apresenta diversidade de ambientes, compreendendo pas-
tos, Mata Atlântica, Campos de Altitude e belíssimas paisagens.

Tem início na entrada da Fazenda Itacolomi onde, após alcançar o pasto, deve-se 
atentar para a cerca ao lado direito de quem sobe. Onde as cercas se encontram, 
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Jussara. A trilha sobe alternando pequenos aclives e declives até a Cabeça do 
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Itacolomi Road  Fazenda Itacolomi, next to the“ Baptist Temple of Itacolomy”.

On the left side right after a croft located 1,800m (1.1 mi) up road from the“ Baptist 
Temple of Itacolomy” towards Toca Fria. Itacolomi.

Macaco Rock

Trail with difficult orientation, height exposure, and challenging sections. It passes 
on different environments, including meadows, Atlantic Forest, Montane 
Shrublands, and stunning scenery.

–

978m 1.553m 1.553m2.452m 3h45min 450m

C B
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A - Início da trilha / T

B - Entrada na mata - cerca / Forest - fence 24 K 202675 7581091
C - Saída para Pedra do Macaco / Exit ot the Macaco Rock: 24 K 203233 7581016
D - Passagem exposta / Exposed part: 24 K 203526 7581212
E - Cume da Pedra do Macaco / Macaco summit: 24 K 203683 7581251

railhead: 24 K 202251 7581740
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do pode estar encoberto pela vegetação, deve-se prestar atenção às palmeiras 
que marcam a subida e atravessar a cerca de arame farpado no topo da colina. 
Depois de atravessá-la, a trilha segue por mata fechada e novamente sobe 
acentuadamente até o platô da segunda colina. Neste ponto, o caminhante de-
ve descer à esquerda, cruzar uma valeta e subir até alcançar um pequeno ria-
cho encoberto por vegetação. 

A partir do riacho deve-se continuar subindo mantendo-se à esquerda do riacho 
até alcançar um pequeno aglomerado rochoso onde tem início o trecho de esca-
laminhada que dá acesso à crista da Serra Itacolomi, que segue até o cume do 
Morro das Orquídeas. 

Difícil orientação, forte insolação nos trechos de crista, exposição à altura e ve-
getação fechada.

Nenhuma / None

Mirantes naturais, formações rochosas, belas paisagens e Campos de Altitude 
com belas espécies da flora, especialmente orquídeas.

Nenhuma / None

Orquídeas, bromélias e Campos de Altitude.

Não / No

Start at the entrance to Fazenda Promessa and after reaching the main house 
and going through the fence, take the trail through the meadow. Circle the 
meadow on the left, go downhill, cross a creek, and go up to a fern forest. The 
vegetation can be overgrown, so pay attention to the palm trees that indicate the 
uphill. Cross the barbed-wire fence at the top of the hill. Bushwhack a bit and 
once more go up a steep section to the second hill plateau. Go left and down, 
cross a ditch and go up to a small creek covered with vegetation.

At the creek, continue uphill keeping the creek on the left until a small cluster of 
rocks. Scramble up to the crest of the Serra Itacolomi mountain range, following 
on to the summit of the Orquídeas Hill.

Difficult orientation, high exposure to the sun on the ridge, height exposure, and 
dense vegetation.

Natural overview points, rock formations, beautiful scenery, and Montane 
Shrublands with beautiful species of flora, especially orchids.

Orchids, bromeliads, and Montane Shrublands.

Recommended 

Small creeks

Recomendável / 

Pequenos riachos / 
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12. Trilha do Morro das Orquídeas
Orquídeas Hill Trail

Itacolomi – São Fidélis

Estrada do Itacolomi – Fazenda Promessa (próximo ao “Templo Batista em 
Itacolomy”).

Na entrada da Fazenda Promessa, localizada a 201m do “Templo Batista em 
Itacolomy” no sentido São Fidélis (descendo a estrada a partir da igreja). 
Itacolomi.

Morro das Orquídeas / Orquídeas Hill

Trilha cansativa, de difícil orientação e que requer experiência do caminhante. 
Trechos de vegetação fechada, dominada por samambaias e outras espécies es-
pinhentas. Aclives acentuados e exposição à altura. Belas paisagens, formações 
rochosas e orquídeas. 

Tem início na entrada da Fazenda Promessa onde, após alcançar a casa princi-
pal, deve-se atravessar a cerca e tomar a trilha pelo pasto. Margeando o pasto pe-
lo lado esquerdo, chega-se a uma pequena descida onde após atravessar um ria-
cho, tem início a subida pela mata de samambaias. Neste trecho da trilha o traça-

Itacolomi Road – Fazenda Promessa (next to the “ Baptist Temple of Itacolomy”).

At the entrance to Fazenda Promessa, 201 m (659 ft) down from the “Baptist 
Temple of Itacolomy” in the direction to São Fidélis. Itacolomi.

Wearing trail with difficult orientation that requires some previous experience. 
Stretches of dense vegetation, dominated by ferns and other thorny species. 
Steep ascents and height exposure. Beautiful scenery, rock formations, and 
orchids.

838m 1.631m 1.631m2.998m 3h 700m

E L
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C B

T H

Não / No

Por volta de 1940, Dr. Júlio Sodré, fez uma descoberta surpreendente. 
Percorrendo as montanhas adjacentes ao parque, descobriu uma espécie rara 
de orquídea – a Laelia fidelensis. Considerada de grande valor entre os orquidófi-
los e pesquisadores, tem o seu habitat natural nas regiões montanhosas do muni-
cípio de São Fidélis. Na ocasião, amostras foram enviadas a um especialista, o 
Sr. Hoehne, que declarou ser uma nova espécie. Revistas especializadas tam-
bém publicaram informações a respeito da espécie descoberta, de porte baixo e 
coloração rosada.
Around 1940, Dr. Júlio Sodré made an astounding discovery. Roaming the 
mountains near the park, he discovered a rare species of orchid – the Laelia 
fidelensis, which is considered of great value among orchidophiles and 
researchers. Its natural habitat is the mountainous regions of the city of São 
Fidélis. At the time, samples were sent to a specialist, Mr. Hoehne, who 
pronounced it a new species. Specialized magazines also published information 
about the new species discovered, small in size and rosy in color.
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A - Início da trilha / T
B - Casa / House: 24 K 203678 7582754
C - Base do lajeado / : 24 K 204310 7582621
D - 
E - 

railhead

Base of rocky slab
Base of steep uphill

: 24 K 203299 7582942

Base da subida exposta / : 24 K 204679 7582142
Cume do Morro das Orquídeas / Orquídeas Hill summit: 24 K 204441 7581775

“Templo Batista em Itacolomy”
Santa Maria Madalena
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Inicia no Poço Parado onde se entra à esquerda em direção ao Mocotó, atraves-
sando o Córrego da Malhada Branca por uma pinguela até chegar a um sítio. 

Começa a direita da casa do sítio, continuando a direita pelo pasto, atravessan-
do várias porteiras e saindo do pasto pela esquerda até outra porteira também à 
esquerda. Continua por trecho de capoeira com samambaias, atravessando a 
mata por cerca de meia hora. A partir daí, começa uma crista íngreme com solo 
de cascalho, subindo até a crista principal da montanha, onde se deve virar à es-
querda, passando por uma pedra mirante e atingindo o cume. 

Pequeno trecho com traçado de trilha mal definido.

Água, parte da trilha sombreada, local para acampar ou auxílio no sítio que exis-
te no caminho.

Floresta exuberante, bromélias, orquídeas, rios, vales, pastos e paisagens.

Local para acampar no sitio. 

Bromélias, orquídeas, samambaiaçus, vegetação de Campos de Altitude (pri-
mária), quaresmeiras brancas, flores e palmeiras. 

Travessia Poço Parado – Mocotó / 

Recomendável / 

Rios e riachos / S

Rios / S

Start at Poço Parado taking a left towards Mocotó, cross the Malhada Branca 
Creek on a footbridge to a croft.

Begin to the right of the croft house, continue right through de meadow, pass 
several gates and leave the meadow on the left to another gate also on the left. 
The trail continues through a meadow with ferns in the woods for about half an 
hour. Then, a steep gravel ridge will lead to the mountain main ridge, turn left 
passing a promontory to the summit.

Not well-defined trail in a few parts.

Water, part of the trail is shaded, camping site or aid at the croft along the way.

Exuberant forest, bromeliads, orchids, streams, valleys, meadows, and beautiful 
scenery.

Camping site at the croft.

Bromeliads, orchids, tree ferns, Montane Shrublands vegetation (primary), 
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13. Trilha da Serra da Malhada Branca
Serra da Malhada Branca Trail

Poço Parado – Campos dos Goytacazes

Estrada do Poço Parado via Itacolomi – São Fidélis
–

Poço Parado 

Serra da Malhada Branca / 
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947m 1.617m 1.617m3.621m 3h30min 625m
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Por volta de 1947, existiu na região de Poço Parado, aos pés da Serra da Malhada 
Branca, um presídio agrícola. Os detentos viviam em construções de pau-a-
pique, em regime aberto. Além de abrirem a estrada de acesso ao Poço Parado, 
também trabalharam na demarcação e medição de terras devolutas, cravando es-
tacas e piquetes em pontos de cumeada, nas proximidades da pedra “Maria das 
Neves” e no “alto do vento”, no divisor das bacias do Colégio-Mocotó.
Around 1947, the region of Poço Parado, at the foothills of Serra da Malhada 
Branca range, was the site of a prison farm. Inmates lived in wattle-and-daub 
constructions, in an open prison system. Besides building the access road to 
Poço Parado, they also worked on the demarcation and measurement of vacant 
lands, placing spikes and pickets on ridgeline points, in the proximity of the 
“Maria das Neves” rock, and at the “windy heights,” in the watershed of the 
Colégio-Mocotó basins.
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A - Início da Trilha / Trailhead

B - Pinguela / Footbridge: 207846 7583099

C - Bifurcação para Mocotó / Mocotó fork: 24 K 208112 7583089

D - Casa / House 24 K 207991 7582658

E - 

: 24 K 207546 7583165

: 

F - 
Pedra / Rock: 24 K 208206 7581740

Cume da Malhada Branca / Malhada Branca summit: 24 K 208457 7581676
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Início num sítio com entrada pela estrada para o Paraíso. O caminho inicia num 
cafezal à direita da casa, subindo por uma trilha bem definida até o rio. Continua 
e atravessa outro rio até uma área desmatada, onde segue com traçado indefi-
nido pela vegetação baixa e densa formada de arbustos, capim, e samambaias 
até o cume.

Trilha faltando definição do caminho a partir da laje e com forte insolação.

Nenhuma / None

Belas paisagens e mirante / B

Nenhuma / None

Bromélias, samambaias e orquídeas / B

Não / No

Não / No

Pequeno córrego no início da trilha / 

Não / No

Há informações de que o zoólogo alemão Paul Mangelsdorff percorreu as en-
costas do município de São Fidélis, observando aves. Seus escritos foram pu-
blicados em 1891, na Alemanha. Há também registros que o naturalista 
Príncipe Maximiliano de Wied, em sua passagem pela região, fez menção a 81 
espécies de aves, estando hoje algumas dessas extintas, como: o mutum (Crax 
blumenbachii), a jacutinga (Pipile jacutinga), o jaó (Crypturellus noctivagus) e 
a arara-vermelha (Ara chloroptera). 

Begin at a croft, which entrance is at the road to Paraíso. The route begins in a 
coffee plantation to the right of the house, going up a well-defined trail to the 
stream. It keeps going and crosses another stream in a deforested area, to then 
follow an undefined path through the low and thick vegetation of shrubs, grass, 
and ferns all the way to the summit.

Undefined trail after the slab and trail with high exposure to the sun.

eautiful scenery and overview point.

romeliads, ferns, and orchids.

Small creek at the beginning of the trail.

There is information that German zoologist Paul Mangelsdorff wandered the 
hillsides of the mountains of the city of São Fidélis to observe birds. His 
manuscripts were published in 1891, in Germany. There are also records that 
naturalist Prince Maximilian of Wied, in his passage through the region, 
mentioned 81 species ob birds, of which some are currently extinct, such as: 
the red-billed curassow (Crax blumenbachii), the piping-guan (Pipile 
jacutinga), the undulated tinamou (Crypturellus noctivagus), and the red-and-
green macaw (Ara chloroptera). 

[ 276 ]

14. Trilha do Peito de Moça
Peito de Moça Trail

 Itacolomi (Ribeirão das Flores) – São Fidelis
 

Estrada do Poço Parado via Itacolomi

Numa casa na Fazenda Remoaldo, com entrada pela estrada para o Paraíso 
(que começa na estrada para Poço Parado). Poço Parado.

Cume do Peito de Moça / 

Formação curiosa, pontiaguda, que faz lembrar um seio de mulher. Trilha pela en-
costa da montanha com vista para o conjunto de montanhas que forma a Serra e 
o Vale do Itacolomi. Do cume, observa-se o imponente conjunto de afloramentos 
rochosos de cristas alinhadas e formas curiosas, bem como o Vale do Ribeirão 
das Flores – onde do “alto do vento” desce um pequeno córrego, onde espécies 
vegetais produzem flores belíssimas.

Itacolomi (Flores Creek) – São Fidelis

Poço Parado Road via Itacolomi

At a house at Fazenda Remoaldo, which entrance is at the road to Paraíso, which 
starts at the road to Poço Parado. Poço Parado.

Peito de Moça summit

Curious and pointed formation that resembles a woman's breast (“peito de 
moça” in Portuguese). Trail on the mountain hillside that offers a view to the group 
of mountains that form the Itacolomi Valley and Itacolomi mountain range. From 
the summit, hikers can view the striking group of interesting shape rock 
outcroppings with aligned ridges, as well as the Valley of Flowers Creek – where 
a small creek flows down the “ windy heights”  with stunning flowers plants.

907m 1.181m 1.181m1.010m 3h 281m

E L
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A - Entrada da trilha (Casa) / T : 24 K 205900 7584470

B - Cano/Ducha / : 24 K 205980 7584373

C - Cume / Summit: 24 K 206075 7583773
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Inicia-se no Poço Parado e segue fazendo a primeira travessia sobre o Rio 
Mocotó, por uma pinguela de madeira. Segue-se pelo vale tendo a Serra da 
Malhada Branca à direita, até o entroncamento que dá acesso a um sítio habita-
do, de onde continua até o Rio Mocotó. Neste trecho, o rio segue encachoeirado 
e, à sua esquerda, é possível avistar a Cachoeira do Poço Parado. Passando 
por este trecho, avistam-se ao fundo as regiões de Barra Alegre, Mata Cavalo, 
Areia Branca e Cinco Pontas. A trilha segue paralela, porém, afasta-se um pou-
co do rio, só sendo possível avistá-lo novamente após um sítio. Avistam-se di-
versos tipos de vegetação e, por vezes, áreas desflorestadas, como pastagens, 
áreas de samambaias; outras vezes, áreas em regeneração, como capoeiras e 
matas secundárias. Tamanha variedade vegetal proporciona paisagens im-
pressionantes ao longo do percurso, pois nos momentos em que não há cober-
tura florestal as escarpas inferiores da cadeia de montanhas formadas pela 
Serra do Moleque e Serra da Salina (à esquerda), reaparecem numa constante, 
surpreendendo o caminhante. A partir da 2ª travessia sobre o Rio Mocotó, logo 
após um sítio, o perfil do terreno passa de suave a levemente ondulado, marge-
ando agora o lado esquerdo do Rio Mocotó. Neste trecho, observam-se áreas 
com maior cobertura vegetal e em melhor estado de conservação e alguns po-
ços para banho – o Poço da Ilha e o Poço Barra Alegre.

A partir do Poço Barra Alegre e da última travessia sobre o Rio Mocotó, o terreno 
passa a ter maior declividade, o que possibilita a formação de grandes cachoei-
ras e piscinas naturais e de um visual deslumbrante – a vista da Baixada 
Litorânea. É possível também avistar o maciço formado pelas Serras das Cinco 
Pontas (Pico São Mateus com 1.580m de altitude), e a Serra da Salina (Divisor 
Barra Alegre–Mocotó), monólito que impressiona pela sua forma e situação de 
isolamento. Neste último trecho escarpado, formam-se penhascos e podem ser 
vistas as principais cachoeiras da região – a Maracanã e a Tombo d' Água.

Start at Poço Parado and continue on to cross a wooden footbridge over the 
Mocotó River. Follow the valley, keeping the Serra da Malhada Branca range on 
the right to a junction with an inhabited croft, where the trail continues to the 
Mocotó River. In this section, there are many falls and rapids on the river, one of 
which is the Poço Parado Falls that can be seen on the left. The regions of Barra 
Alegre, Mata Cavalo, Areia Branca, and Cinco Pontas can be seen in the 
distance. The trail continues parallel to the river, though a little far from it.  In fact, 
the river will only be seen again after a croft. Several types of vegetation can be 
observed, at times deforested areas, such as meadows and areas with ferns; at 
other times, regeneration areas, such as thickets and secondary forest. Such 
plant variety affords amazing scenery along the route. At places with no forest 
cover, the lower peaks of the mountain range made up by the Serra do Moleque 
and the Serra da Salina (to the left) constantly come into sight, surprising hikers. 

ndAfter the 2  traverse over the Mocotó River, right after the croft, the terrain 
changes from smooth to rolling hills. The trail is now on the left side of the 
Mocotó River. In this part, the forest is denser and better conserved, and there 
are swimholes for bathing – the Ilha Pool and the Barra Alegre Pool.

From the Barra Alegre Pool and the last traverse over the Mocotó River, the 
terrain is steeper, which allows the formation of large waterfalls, natural pools, 
and stunning scenery – the view of the Coastland lowlands. It is also possible to 
see the massif formed by the mountains of Serra das Cinco Pontas (Mateus 
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15. Travessia Poço Parado – Mocotó
Poço Parado – Mocotó Traverse

Poço Parado – Campos dos Goytacazes  

Poço Parado via Itacolomi – São Fidélis 

Poço Parado

Mocotó – Campos dos Goytacazes 

Travessia em declive um pouco acentuada, apresentando diversos tipos de vege-
tação: mata fechada e em regeneração, pasto e capoeira, além de travessias em 
pinguelas de madeira sobre o Rio Mocotó, com passagem por córregos, várias 
quedas d'água e piscinas naturais de diferentes tamanhos. O trajeto percorre em 
grande parte o fundo do vale junto ao rio principal – o Rio Mocotó, desde sua nas-
cente, conhecido como Córrego da Malhada Branca, até a foz junto ao Rio Imbé. 
Dispõe de uma situação bem singular, pois, cruza transversalmente o parque, ofe-
recendo inúmeros atrativos naturais cuja base reside na diversidade topográfica, 
vegetal, de recursos hídricos e, principalmente de grande beleza paisagística, 
através de seus mirantes.
Traverse trail mostly on a slightly steep descent, where you can find several types 
of vegetation: dense and regeneration forest, meadows, and thickets. The trail 
also has a wooden footbridges traverse over the Mocotó Stream, creeks, several 
waterfalls, and different sizes natural swimholes. The route is mostly follow the 
main stream at bottom of the valley – the Mocotó River, from its source, known as 
the Malhada Branca Creek, to its mouth in the Imbé River. It presents quite a 
singular opportunity, as it cuts the park across, offering numerous natural 
attractions based on its diverse topography, vegetation, and water resources. It 
also has many overlook points and amazing scenic beauty.
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flow of crops – especially coffee, as it connected the two main productive 
regions. The crops were taken from the region of Mocotó to the city of São 
Fidelis, where the only roasting plant of the region was located, called Café 
Brasil. According to oral history, it was common to throw into the waters of the 
Mocotó River remnants of what was considered the least valuable parts of the 
wildlife hunted – usually the cutout hooves (“mocotós”) of tapirs.

T H
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Peak at 1,580m – 5,183 ft), and Serra da Salina (Barra Alegre–Mocotó 
watershed), an impressive monolith due to its shape and isolation. In this last 
rugged section, there are cliffs from where the region's main waterfalls can be 
seen – Maracanã and Tombo d'Água.

Parts with dead bamboos obstructing the trail. Difficult orientation. Slippery 
terrain. Patches with high exposure to the sun. Many forks. Very long route.

Some footbridges, abundance of water, shaded segments.

Beautiful scenery, natural overview points, exuberant forest, fauna, rivers, 
footbridges, waterfalls, natural pools.

Orchids, bromeliads, jequitibás, and hardwood trees.

ecommended

Creeks and streams

 and swimholes

The Poço Parado's region name comes from the calm waters formed in 
segments of the Malhada Branca creek (upper course of the Mocotó River). Still 
waters and natural pools are formed in this section of the river that meanders 
through low and marshy terrains. In the past, drovers often used this path on the 

Trecho com bambuzal morto obstruindo a trilha. Difícil orientação. Trechos escor-
regadios. Trechos com forte insolação. Muitas bifurcações. Trajeto muito longo.

Algumas pinguelas. Fartura de água. Trechos sombreados.

Belas paisagens, mirantes naturais, matas exuberantes, fauna, rios, pinguelas, 
quedas d'águas, piscinas naturais.

Nenhuma / None

Orquídeas, bromélias, jequitibás e árvores de madeira de lei.

Não / No

Recomendável / R

Córregos e rios / 

Rio e poços / Streams

O nome dado à região do Poço Parado tem suas origens nos remansos, forma-
dos em trechos do Córrego da Malhada Branca (alto curso do Rio Mocotó). 
Serpenteando pelos terrenos baixos e alagadiços, formam-se águas e poços pa-
rados. No passado, como fazia a ligação entre as duas principais regiões produto-
ras, era utilizado com frequência pelos tropeiros para o escoamento das culturas 
agrícolas – em especial o café, levado da região do Mocotó para o município de 
São Fidelis, onde ficava a única usina de torrefação da região, chamada Café 
Brasil. Segundo a história oral dos antigos, era comum serem jogadas nas águas 
do Rio Mocotó, as sobras do que consideravam de menor valor na caçada – nor-
malmente as patas cortadas (mocotós) das antas.
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A -  Entrada da trilha / Trailhead: 24 K 207546 7583165
B -  Pinguela / Footbridge: 24 K 207846 7583099
C -  Bifurcação para Malhada Branca / Fork to the 24 K 208112 7583089
D -  Pedra Mirante / Promontory: 24 K 209005 7583393
E -  Gruta / Cave: 24 K 209126 7583480
F -  Casa / House: 24 K 209456 7583773
G - Casa / House: 24 K 210502 7584681 

I  -  Poço grande / Big pool: 24 K 212260 7586038
J -  Passagem por afluente / 24 K 212810 7586317
K - Rio Mocotó / Mocotó River: 24 K 212924 7585976
L -  Porteira / Gate: 24 K 214544 7584681
M - Pedra mirante / Promontory: 24 K 214989 7584368
N - Estrada / Road: 24 K 215518 7584495
O - 

Malhada Branca: 

Fim da trilha / End of trail: 24 K 216831 7582897

H - Pinguela /  24 K 211187 7585341 Footbridge:

Passage through tributarie: 

C

Trilha da 
Malhada Branca

Mocotó
T H

T H
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16. Cachoeiras da Babilônia
Babilônia Falls
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E L

Babilônia – Campos dos Goytacazes 

Estrada RJ–190 para Sossego do Imbé / Road RJ –190 to Sossego do Imbé 

Na porteira da Fazenda Babilônia, do lado esquerdo de uma grande figueira, pró-
xima à ponte de madeira que divide os municípios de Campos Goytacazes e 
Santa Maria Madalena. Babilônia.
At the gate to Fazenda Babilônia, to the left of a large fig tree, next to the wooden 
bridge that is the border between the cities of Campos Goytacazes and Santa 
Maria Madalena. Babilônia.

Poço Bonito / Bonito Pool

Circuito fácil e muito bonito que reúne estradas de terra e trilhas, começando na 
Fazenda Babilônia, segue o Córrego Morumbeca com várias corredeiras e pisci-
nas naturais até entrar na antiga Fazenda Cachoeira Bonita, onde se encontra 
(num afluente do Córrego Morumbeca) a Cachoeira Bonita e o Poço Bonito – logo 
acima da cachoeira.
Easy and very beautiful tour combining dirt roads and trails. It starts at Fazenda 
Babilônia and follows the Morumbeca Creek, which has several rapids and 
natural pools, to the entrance to the Fazenda Cachoeira Bonita, where the Bonita 
Falls is located, as well as the Bonito Pool – just above the waterfall, both on a 
tributary to the Morumbeca Creek.

Tem início na porteira da Fazenda Babilônia ao lado da figueira, seguindo parale-
lo ao Córrego Morumbeca, cruzando o Rio Sampainho até duas porteiras meno-
res. Seguir pela porteira da esquerda até um bambuzal. Imediatamente após o 

20m 190m 190m3.200m 2h 150m
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bambuzal, à esquerda e ao lado de uma grande árvore, a trilha desce em dire-
ção ao poço principal do Córrego Morumbeca.
Start at the gate to the Fazenda Babilônia next to the fig tree. Follow parallel to 
the Morumbeca Creek and cross the Sampainho River to two smaller gates. 
Take the left gate to a canebrake. Immediately after the canebrake, next to a 
large tree, the trail leads off to the left and down towards the Morumbeca 
Creek's main swimhole.

A partir do bambuzal, na estrada de terra, o caminho continua pela estrada até 
um pouco antes de outra porteira, próxima ao rio que forma a Cachoeira Bonita 
e o Poço Bonito. O caminho para a cachoeira e o poço segue a direita da estra-
da, sentido de quem sobe, por um pasto com formações rochosas baixas e atra-
vessa uma cerca. Pouco depois da cerca, à esquerda, mata adentro, inicia-se a 
trilha que leva à cachoeira. Para alcançar o Poço Bonito, logo acima da cachoei-
ra, subir pelo pasto margeando a mata e o rio, e seguir pela trilha que entra pela 
mata até chegar a uma grande piscina natural.
From the canebrake on the dirt road, keep going on the road until right before 
another gate next to the creek with the Bonita Falls and the Bonito Pool. The path 
to the waterfall and the swimhole is to the right of the road (looking uphill), on a 
meadow with small rock formations. Cross a fence. The trail to the waterfall starts 
soon after this fence, in the woods on the left. To reach Bonito Pool, just above the 
waterfall, hike up the meadow bordering the woods and the river and follow the 
trail in the forest to a great natural pool.

Falta de sinalização no encontro da estrada com as trilhas. 
No signs on the road marking the trails. 

Fácil acesso e pouca exigência física.  
Easy access, easy orientation, and little physical effort.

Cachoeiras, piscinas naturais, rios, Mata Atlântica e belas paisagens.
Waterfalls, natural pools, streams, Atlantic Forest, and beautiful scenery.

Nenhuma / None

Floresta exuberante de Mata Atlântica, líquens, musgos.
Exuberant Atlantic Forest, lichens, mosses.

Não / No

Rios, cachoeiras e piscinas naturais / Streams, waterfalls, and natural pools

Rios, cachoeiras e piscinas naturais / Streams, waterfalls, and natural pools
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A - Entrada da Fazenda Babilônia / Fazenda Babilônia entrance: 24 K 211325 7577933
B - Passagem pelo Rio Sampainho / Passage through Sampainho creek: 24 K 211013 7578243
C - Bifurcação (2 porteiras) / Fork (2 gates): 24 K 210559 7578335
D - Saída para o poço / Trail to the pools (canebrake): 24 K 210409 7578156
E - Poço da Babilônia / Babilônia Pool: 24 K 210334 7578064
F - Saída para cachoeira e poço / Trail to waterfall and pools: 24 K 209481 7578020
G - Cachoeira Bonita / Bonita Waterfall: 24 K 209486 7578227
H - Poço Bonito / Bonito Pool: 24 K 209415 7578272
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Beautiful route on dirt roads, trails, with meadows, crofts, creeks, rivers, 
exuberant forests, beautiful rock formations, lovely scenery, and farms. It 
crosses one of the park's best preserved areas.

Inicia-se na Escola Municipal de Mocotó, seguindo mata adentro por uma estra-
da de terra paralela ao Rio Mocotó, passando pelo primeiro sítio, num pasto, se-
guindo por mata fechada até o segundo sítio e terminando numa laje de pedra 
pouco antes do terceiro sítio.
Start at the Mocotó Municipal School, go into the forest on a dirt road parallel to 
the Mocotó River, pass the first croft, a meadow, go through dense woods to the 
second croft, and end on a rock slab just before the third croft.

A partir da laje, sobe-se cerca de uma hora por mata fechada. Então, começa-
se a descer até uma bifurcação, onde se segue à direita com trechos de subida 
e descida por mata fechada até a vertente para Bela Joana, descendo até a 
Fazenda Bela Joana.
From the slab, the trail goes uphill on dense woods for about an hour. Then it 
goes down to a fork, take the right walking up and down on dense forest to the 
Bela Joana side. Go down to Fazenda Bela Joana.

Bifurcações não sinalizadas / No signs on forks

Sítios onde se pode conseguir informação. 
Crofts where hikers can ask for information.

Rios, pastos, sítios e belas paisagens, floresta.
Streams, meadows, crofts, beautiful scenery, and forest.

Nenhuma / None

Floresta, bromélias e orquídeas, palmeiras, fungos, cogumelos, embaúbas.
Forest, bromeliads and orchids, palm trees, fungi, mushrooms, silver cecropias.

Trilha do Pico Mata Cavalo / Mata Cavalo Peak Trail

Recomendável / Recommended

Rio no início e pequenas nascentes.  
Stream in the beginning of the trail and small springs.

Rio / Streams

Travessia usada pelos tropeiros, para o escoamento de café da região do 
Mocotó para o município de São Fidelis, onde a produção era transportada por 

17. Travessia Mocotó – Bela Joana
Mocotó – Bela Joana Traverse

Mocotó – Campos de Goytacazes

Estrada para a Escola Municipal de Mocotó – Mocotó
Road to the Mocotó Municipal School – Mocotó

Escola Municipal de Mocotó – Mocotó / Mocotó Municipal School – Mocotó

Fazenda Bela Joana – Campos de Goytacazes – a estrada que da acesso à fa-
zenda chega a RJ-158, de onde pode-se alcançar São Fidélis ou Campos dos 
Goytacazes. A partir da RJ-158 (no sentido RJ-158 – Bela Joana), entrar no cami-
nho conhecido como Barra do Colégio, junto ao Rio Paraíba do Sul. A seguir, so-
be-se a serra por estrada de terra com curvas acentuadas, sempre acompanhan-
do o Rio do Colégio. Cruzando o divisor de águas Colégio – Bela Joana, chega-se 
então na localidade de Bela Joana, num local denominado Barrinha, próximo ao 
córrego de mesmo nome, já nas proximidades do parque.
Fazenda Bela Joana – Campos de Goytacazes – the farm road also reaches RJ-
158, which can be taken to reach São Fidélis or Campos dos Goytacazes. From 
RJ-158 (direction RJ-158 – Bela Joana), enter the path known as Barra do 
Colégio, next to the Paraiba do Sul River. Then, follow the windy dirt road up the 
mountain, always following the Colégio River. After crossing the Colégio – Bela 
Joana watershed, the town of Bela Joana is reached at a place known as 
Barrinha, next to a creek with the same name in the vicinity of the park.

Bonito percurso por estrada de terra, trilhas, pastos, sítios, riachos, rios, florestas 
exuberantes, belas formações rochosas, paisagens, fazendas e atravessando 
uma das áreas mais preservadas do parque.

26m 1.025m 720m14.063m 8h 300m
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balsas, através do Rio Paraíba do Sul em direção à vila de Campos do 
Goytacazes. Região de grandes cafezais, a Serra da Bela Joana, na extremidade 
leste do parque, tem o seu nome associado a uma antiga fazenda de café, cuja 
proprietária era de rara beleza. Há registro de coleta de exemplares da flora, pelo 
botânico Joaquim Santos Lima, em 1934, na região do Alto Mocotó.
Traverse trail used by drovers for the coffee flow from the Mocotó region to the city 
of São Fidelis. In São Fidelis, the coffee was transported on ferryboats on the 
Paraiba do Sul River toward the village of Campos do Goytacazes. Serra da Bela 
Joana mountain range, on the Eastern edge of the park, is a region with vast 
coffee plantations. Its name is associated with an old coffee plantation landlady 
named Joana, renowned for her beauty. There are records of flora samples 
collection by botanist Joaquim Santos Lima, in 1934, in the region of the Upper 
Mocotó.
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geological structures around it clearly resemble the bleachers of a stadium, 
which explains it being named after the monumental Maracanã stadium.

Start left of the farm's gate and before the wooden bridge. Follow the dirt road to 
a point on the Mocotó River where there is an abandoned chair lift over the river. 
Follow the cable lines, cross the river to reach an area with some construction 
work, where the Tombo d'Água Fall is located.

From the chair lift, further ahead on the dirt road the trail to the Maracanã Fall 
begins.

Crofts where hikers can ask for information, water.

Streams, meadows, crofts, beautiful scenery, forest, beautiful waterfalls, and 
natural pools.

Poço Parado – Mocotó Traverse

Swimholes, waterfalls, and natural pools

The Mocotó (Region of Imbé, as the area where the Tombo d'Água and 
Maracanã falls are located is known) is a favorite among tourists. Considered 

Inicia na porteira da fazenda à esquerda e antes da ponte de madeira e segue 
por estrada de terra até um ponto no Rio Mocotó, onde há um teleférico abando-
nado que atravessa o rio. Seguir no sentido dos cabos, atravessando o rio, para 
chegar a uma área com algumas construções onde se situa a Cachoeira Tombo 
d'Água.

A partir do teleférico, ainda na estrada de terra e em frente, começa a trilha que 
leva à Cachoeira Maracanã.

Nenhuma / None

Sítios onde se pode conseguir informação, água.

Rios, pastos, sítios, belas paisagens, floresta e bonitas cachoeiras e piscinas 
naturais.

Nenhuma / None

Travessia Poço Parado – Mocotó / 

Rios / Streams

Poços, cachoeiras e piscinas naturais / 

O Mocotó (Região do Imbé, como é conhecida a região onde se encontram as 
cachoeiras Tombo d'Água e Maracanã), é muito procurado por turistas. 
Consideradas atrativos de grande importância, imagens das duas cachoeiras 
são divulgadas por meio de cartões postais e nos eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Turismo. Por iniciativa particular, se tentou implantar no 
local um hotel, cujas construções e equipamentos se encontram hoje abando-
nados.

18. Cachoeiras Tombo d’Água e Maracanã
Tombo d’Água and Maracanã Falls

Mocotó – Campos de Goytacazes

Estrada para Mocotó / 

Porteira da Fazenda do Mocotó, ao lado da ponte de madeira que leva a Escola 
Municipal de Mocotó – Mocotó

Cachoeira Maracanã /Maracanã Fall

Percurso por estrada de terra com pouco uso, que passa por fazendas, pastos, be-
las paisagens, riachos e dá acesso às mais significativas cachoeiras da região – 
a Tombo d'Água e a Maracanã. Neste trecho final do Mocotó, o rio corre encaixa-
do aos afloramentos rochosos, tendo em sua formação muitas quedas d'água e 
poços, propícios ao banho. Com mais de 70 metros de altura e piscina natural, a 
Cachoeira Tombo d'Água impressiona pela sua queda. Já a Cachoeira 
Maracanã, com cerca de 5 metros de altura e uma piscina natural, tem formação 
curiosa, pois se apresenta como um anfiteatro, contendo em sua volta estruturas 
geológicas que lembram claramente as arquibancadas de um estádio, o que re-
mete ao monumental estádio do Maracanã.

Road to Mocotó

Gate to Fazenda do Mocotó, next to the wooden bridge leading to the Mocotó 
Municipal School – Mocotó.

Route over seldom-used dirt road. It passes by farms, meadows, beautiful 
scenery, and creeks. It is the access to the most significant waterfalls in the region 
– Tombo d'Água and Maracanã. In its final section, the Mocotó River flows 
encased by the rocky outcroppings, forming waterfalls and swimholes fit for 
bathing. At over 70 meters (230 feet) and with a natural pool, the Tombo d'Água 
Fall is a striking sight. The Maracanã Fall has a curious formation in the shape of 
an amphitheater, is about 5 meters (16 feet) high with a natural pool. The 
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geological structures around it clearly resemble the bleachers of a stadium, 
which explains it being named after the monumental Maracanã stadium.

Start left of the farm's gate and before the wooden bridge. Follow the dirt road to 
a point on the Mocotó River where there is an abandoned chair lift over the river. 
Follow the cable lines, cross the river to reach an area with some construction 
work, where the Tombo d'Água Fall is located.

From the chair lift, further ahead on the dirt road the trail to the Maracanã Fall 
begins.

Crofts where hikers can ask for information, water.

Streams, meadows, crofts, beautiful scenery, forest, beautiful waterfalls, and 
natural pools.

Poço Parado – Mocotó Traverse

Swimholes, waterfalls, and natural pools

The Mocotó (Region of Imbé, as the area where the Tombo d'Água and 
Maracanã falls are located is known) is a favorite among tourists. Considered 

Inicia na porteira da fazenda à esquerda e antes da ponte de madeira e segue 
por estrada de terra até um ponto no Rio Mocotó, onde há um teleférico abando-
nado que atravessa o rio. Seguir no sentido dos cabos, atravessando o rio, para 
chegar a uma área com algumas construções onde se situa a Cachoeira Tombo 
d'Água.

A partir do teleférico, ainda na estrada de terra e em frente, começa a trilha que 
leva à Cachoeira Maracanã.

Nenhuma / None

Sítios onde se pode conseguir informação, água.

Rios, pastos, sítios, belas paisagens, floresta e bonitas cachoeiras e piscinas 
naturais.

Nenhuma / None
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Poços, cachoeiras e piscinas naturais / 

O Mocotó (Região do Imbé, como é conhecida a região onde se encontram as 
cachoeiras Tombo d'Água e Maracanã), é muito procurado por turistas. 
Consideradas atrativos de grande importância, imagens das duas cachoeiras 
são divulgadas por meio de cartões postais e nos eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Turismo. Por iniciativa particular, se tentou implantar no 
local um hotel, cujas construções e equipamentos se encontram hoje abando-
nados.

18. Cachoeiras Tombo d’Água e Maracanã
Tombo d’Água and Maracanã Falls

Mocotó – Campos de Goytacazes

Estrada para Mocotó / 

Porteira da Fazenda do Mocotó, ao lado da ponte de madeira que leva a Escola 
Municipal de Mocotó – Mocotó

Cachoeira Maracanã /Maracanã Fall

Percurso por estrada de terra com pouco uso, que passa por fazendas, pastos, be-
las paisagens, riachos e dá acesso às mais significativas cachoeiras da região – 
a Tombo d'Água e a Maracanã. Neste trecho final do Mocotó, o rio corre encaixa-
do aos afloramentos rochosos, tendo em sua formação muitas quedas d'água e 
poços, propícios ao banho. Com mais de 70 metros de altura e piscina natural, a 
Cachoeira Tombo d'Água impressiona pela sua queda. Já a Cachoeira 
Maracanã, com cerca de 5 metros de altura e uma piscina natural, tem formação 
curiosa, pois se apresenta como um anfiteatro, contendo em sua volta estruturas 
geológicas que lembram claramente as arquibancadas de um estádio, o que re-
mete ao monumental estádio do Maracanã.

Road to Mocotó

Gate to Fazenda do Mocotó, next to the wooden bridge leading to the Mocotó 
Municipal School – Mocotó.

Route over seldom-used dirt road. It passes by farms, meadows, beautiful 
scenery, and creeks. It is the access to the most significant waterfalls in the region 
– Tombo d'Água and Maracanã. In its final section, the Mocotó River flows 
encased by the rocky outcroppings, forming waterfalls and swimholes fit for 
bathing. At over 70 meters (230 feet) and with a natural pool, the Tombo d'Água 
Fall is a striking sight. The Maracanã Fall has a curious formation in the shape of 
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major attractions, images of the two waterfalls are advertised in postcards and on 
events held by the Municipal Secretary of Tourism. A private enterprise attempted 
to establish a hotel at the site, but its construction and the equipment were 
abandoned.
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Seguir pelo pasto à direita da laje (subindo) e atravessar uma porteira de arame. 
A trilha continua de forma irregular pelo pasto até entrar na mata. Daí segue-se 
quase em linha reta até um pequeno trecho de vegetação rasteira com belas pai-
sagens, continuando até o contraforte do Pico Mata Cavalo. Depois, inicia-se 
uma pequena descida até um ponto de sela onde começa a subida final até o cu-
me.

Trecho indefinido a partir do terceiro sítio até a entrada na mata.

Sítios onde se pode conseguir informação. 

Rios, pastos, sítios e belas paisagens. 

Nenhuma / None

Floresta, bromélias e orquídeas, palmeiras, embaúbas.

Travessia Mocotó – Bela Joana / 

Recomendável / R

Rio no início do caminho e pequenas nascentes.

Rio / S

Follow the meadow to the right (uphill) of the slab and traverse a wire gate. The 
trail continues irregularly on the meadow and enters the woods. From there, it 
continues in an almost straight line to a small patch of grassland vegetation 
with beautiful scenery until the Mata Cavalo Peak buttress. Then, there is a short 
downhill to the saddle, from where the trail goes up to the summit.

Not well-defined trail from the third croft to the forest.

Crofts where hikers can ask for information.

Streams, meadows, crofts, and beautiful scenery.

Forest, bromeliads and orchids, palm trees, silver cecropias.

Mocotó – Bela Joana Traverse

ecommended

Stream in the beginning of the path and small springs.

tream

19. Trilha do Pico Mata Cavalo
Mata Cavalo Peak Trail

Mocotó – Campos dos Goytacazes

Estrada para a Escola Municipal de Mocotó – Mocotó 
–

Escola Municipal de Mocotó – Mocotó 
–

Pico Mata Cavalo / Mata Cavalo Peak

Belo percurso por estrada de terra e trilhas, com pastos, sítios, riachos, rios, flo-
resta exuberante, belas formações rochosas, paisagens e fazendas. Do cume, se 
avista o Vale do Rio Mocotó, a Serra da Grandeza, a Serra das Cinco Pontas, as 
serras em direção a São Fidélis e parte da Baixada Litorânea. 

Inicia na Escola Municipal de Mocotó, subindo mata adentro por uma estrada de 
terra paralela ao Rio Mocotó, passando pelo primeiro sítio, um pasto, seguindo 
por mata fechada até o segundo sítio e terminando numa laje de pedra pouco an-
tes do terceiro sítio.

Road to the Mocotó Municipal School  Mocotó 

Mocotó Municipal School  Mocotó 

Beautiful route on a dirt road and trails, with meadows, crofts, creeks, rivers, 
exuberant forest, beautiful rock formations, lovely scenery, and farms. From the 
summit, there is a view of the Mocotó River Valley, the Serra da Grandeza, Serra 
das Cinco Pontas, and other mountain ranges in the direction of São Fidélis, as 
well as part of the Coastland lowlands.

Start at the Mocotó Municipal School, go into the forest on a dirt road parallel to 
the Mocotó River, pass the first croft, a meadow, go through dense woods to the 
second croft, and end on a rock slab just before the third croft.
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Mocotó – Bela Joana Traverse

ecommended
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A - Início da caminhada / Trailhead: 24 K 216831 7582897

B - Casa / House: 24 K 215941 7584804

C - Casa / House: 24 K 215924 7585906

D - Bifurcação para Bela Joana / Bela Joana fork: 24 K 215831 7586559

E - Entrada na Floresta / : 24 K 216229 7586603

F - Cume do Pico Mata Cavalo / Mata Cavalo Peak summit: 24 K 217316 7586973

Access into the forest
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A - Início da caminhada / Trailhead: 24 K 216831 7582897

B - Casa / House: 24 K 215941 7584804

C - Casa / House: 24 K 215924 7585906
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A aventura de produzir o guia

The adventure of producing this guidebook

A produção deste guia proporcionou grandes desafios para todos que participaram 
dessa aventura. O desafio começou em explorar, mapear e fotografar uma área com a 
dimensão e o isolamento do Parque Estadual do Desengano e seu entorno.

Uma área que nos reserva raras belezas, contrastes impressionantes entre áreas 
preservadas e outras nem tanto. Foram milhares de quilômetros de estradas de asfalto 
e terra, centenas de quilômetros de trilhas muitas vezes pouco conhecidas, cachoeiras, 
rios, picos e serras.

O levantamento de campo foi feito em apenas 28 dias, resultando em 19 mapas de 
trilhas, circuitos e travessias que percorrem praticamente todo o parque, explorando 
sua biodiversidade de atrações e paisagens.

O trabalho conjunto entre a equipe do Terra Brasil e do Instituto Estadual do Ambiente 
foi outro ponto forte. Também tivemos a satisfação de trabalhar com a Prefeitura de 
Santa Maria Madalena, proprietários de terras e moradores locais que muito contribuí-
ram para o sucesso deste trabalho. O resultado de toda essa aventura está neste guia, 
que contém informações, mapas e fotografias inéditas sobre o parque e seu entorno.

The production of this guidebook offered great challenges to those who were part of 
this adventure. The challenge began with exploring, mapping, and photographing an 
area with the dimensions and the isolation of the Desengano State Park and it 
surroundings.

This is a region that provides rare beauties and amazing contrasts between preserved 
areas and others not as much. We walked thousands of miles in paved and dirt roads, 
hundreds of miles of trails, many not well known, waterfalls, rivers, peaks, and mountain 
ranges.

The field survey was performed in only 28 days, resulting in 19 maps of trails, circuits, 
and traverses. These tours embrace practically the whole park and explore the 
biodiversity of its attractions and landscape.

The joint work between the Terra Brasil team and the State Institute of Environment was 
another strong point. We were also gratified to work with the Mayor's Office of Santa 
Maria Madalena, local landowners, and residents who greatly contributed to the 
success of this project. This guidebook is the result of this entire adventure and contains 
previously unpublished information, maps, and photographs of the park and its 
surroundings.
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O guia “Trilhas – Parque Estadual do Desengano” desvenda um dos mais belos e 
impressionantes parques estaduais do Rio de Janeiro, com 22.400 hectares e 
constituindo o ultimo grande remanescente contínuo de Mata Atlântica numa ampla 
região. Apresenta, também, informações inéditas, 19 roteiros com mapas de precisão 
abrangendo aproximadamente 95 km entre trilhas curtas, circuitos e travessias de 
longa distância, além de mais de 280 fotos com os principais atrativos naturais dessa 
belíssima e pouco conhecida região do noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

The “Desengano State Park Trails” guidebook unveils one of the most beautiful and 
striking State Parks in Rio de Janeiro. The park has 22,400 hectares (55,350 acres) and is 
one of the last remaining continuous patches of Atalntic Forest in a wide area. The 
guidebook also presents previously unpublished information, 19 precise maps with 
approximately 95 km of trails, circuits and traverses, as well as 280 photographs of the 
main natural attractions of this amazing and unknown region on the Northwest of Rio de 
Janeiro.
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