
Execução

Parque Estadual da Desengano (PED) 

Horário de Funcionamento
Domingo a domingo, das 8h às 17h (visitação); 
segunda a sexta, das 8h às 17h (administrativo).

Sede
Avenida José Dantas dos Santos, 35 - Itaporanga - 
Santa Maria Madalena - RJ - Horto Florestal Santos Lima

Telefone
(22) 2561-3072 / 2561-1378

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PED, use roupas leves, 
protetor solar, repelente e boné. É recomendável que 
leve água para manter-se hidratado e um saco 
plástico para recolher seu lixo.

O PED está inserido na Região Turística da Costa Doce. 
Consulte também o guia Trilhas do PED, disponível no 
Portal do INEA. 

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Floresta Estadual José Zago

Horto Florestal de São Sebastião do Alto

Parque Estadual da Lagoa do Açu

35 km

35 km

145 km

*Distância aproximada entre sedes.

www.inea.rj.gov.br/visiteparquesestaduais

Material produzido com recursos de compensação ambiental
(Lei Federal no 9.985, de 18.07.2000)

Trilhas e Atrativos Naturais

Foto: João Rafael Marins

Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual do Desengano

Trilha da Pedra do 
Desengano 

Atrativo que dá nome ao parque, é 
considerado o mais importante do Parque Estadual 
do Desengano. A trilha de acesso ao atrativo é pesada, 
com 3,6 km, mas o esforço é recompensado ao passar 
por uma floresta exuberante, predominantemente 
sombreada, com bromélias em abundância e 
pequenos riachos. Antes de chegar à Pedra do 
Desengano, percorre-se a Serra dos Marreiros por 
trechos íngremes dentro da floresta e passagens 
sobre lajes de pedra cobertas de bromélias e 
orquídeas. Com 1.761 metros de altitude, a Pedra do 
Desengano é o ponto culminante do parque.

Ao chegar ao cume, tem-se uma vista privilegiada. 
É possível avistar a Serra da Morumbeca e a Serra 
Grande, que formam a paisagem conhecida como 
“mar dos morros”, compondo parte do Vale do 
Paraíba do Sul. Em dias de boa visibilidade, pode-se 
avistar também a baixada litorânea. 

O acesso à trilha é em Santa Maria Madalena, 
onde é necessário seguir pela Estrada de Terras 
Frias. Na guarita, localizada logo após o pórtico do 
parque, começa outra estrada que leva à Estalagem 
Morumbeca. A trilha tem início à direita da Estalagem 
Morumbeca, próximo à porteira da estrada.

Grau de dificuldade: Pesada.
Extensão: 3,6 km.
Tempo de caminhada: 4 horas.
Atividades: Caminhada, contemplação e fotografia 
da natureza.

Sobre o Parque
Criado em 1970, o Parque Estadual do 

Desengano é uma das mais antigas unidades de 
conservação estaduais do Rio de Janeiro. Localizado 
no norte fluminense, tem o conjunto de serras 
mais bem conservado da região, com densa 
vegetação e rica biodiversidade.

Tudo começou com o estabelecimento da 
Floresta Estadual de Santa Maria Madalena em 1969 
(Decreto-Lei Estadual nº 131 de 24 de outubro de 
1969), que abrangia áreas dos municípios de Santa 
Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes. 
No entanto, foi em 13 de abril de 1970, por meio do 
Decreto-Lei Estadual nº 250, que o parque foi criado.

Sua primeira demarcação deu-se em outubro de 
1970, com área aproximada de 25.000 hectares. Em 
1979 foi instituído novo perímetro, buscando conferir 
maior precisão à área do parque, atualmente com 
22.400 hectares de extensão territorial.

Como chegar

De Carro

A primeira, pela serra de Friburgo, onde são 
percorridos cerca 230 km de trajeto até o município 
de Santa Maria Madalena. Após percorrer a Ponte 
Rio-Niterói, seguir pela rodovia BR 101 passando por 
fora de Itaboraí. Em seguida, utilizar a saída 283 para 
rodovia RJ 116 em direção à Nova Friburgo. É preciso 
permanecer na RJ 116 até o município de Macuco, 
onde haverá um entroncamento para acessar a 
rodovia RJ 172. Nesta via, seguir por mais 35 km até 
Santa Maria Madalena, onde fica a sede do parque.

Já a segunda opção é um pouco mais distante, 
onde são percorridos 260 km. Após passar pela 
Ponte Rio-Niterói e pela rodovia BR 101, o caminho se 
dá pelos municípios de Tanguá, Rio Bonito e Casimiro 
de Abreu. Após este último, é preciso seguir por mais 
70 km até chegar ao trevo de acesso à rodovia RJ 182, 
no sentido em direção ao município de Conceição de 
Macabu. Na RJ 182, seguir por mais 40 km até Santa 
Maria Madalena. Os horários dos ônibus devem ser 
consultados junto às empresas de transporte.

De ônibus 

Para acessar o município de Santa Maria 
Madalena, sede do PED, existem linhas de ônibus 
diárias que saem do Rio de Janeiro e de Nova Friburgo. 
Da Rodoviária Novo Rio saem duas linhas que fazem 
o trajeto Rio de Janeiro-Santa Maria Madalena, com o 
tempo estimado de viagem de 6 horas. De Nova 
Friburgo para Santa Maria Madalena o tempo estimado 
de viagem é de 3 horas. Por Macaé, também existem 
linhas de ônibus que realizam o trajeto até Santa 
Maria Madalena, com o tempo estimado de viagem 
de 2 horas.

Trilha do Poço do Padre

A trilha ao Poço do Padre é formada por um 
preservado trecho de Mata Atlântica, com exuberantes 
paisagens, passando por rio, poços e pequenas cascatas 
até chegar ao atrativo. O acesso para a trilha se dá em 
Santa Maria Madalena, onde é necessário pegar a 
Estrada de Terras Frias. Na guarita localizada logo após 
o pórtico do parque, começa a estrada que leva à 
Estalagem Morumbeca, onde a 280 m a trilha começa. 
A referência é uma porteira, à direita.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 1 km.
Tempo de caminhada:
1 hora a 1h30.
Atividades: Caminhada, 
banho, fotografia
da natureza,
observação
de aves.

Circuito da Cascata

Circuito longo e considerado pesado que 
perpassa por caminhos entre estradas de terra 
e trilhas. Nos 13,3 km de caminhada, é possível 
percorrer trechos pelo interior de florestas e 
campos abertos, passando por aclives e declives, 
belas paisagens, pela Estalagem Morumbeca e 
também  por rios e córregos, piscinas naturais 
até chegar a cachoeira da Cascata. A Cascata 
localiza-se no Ribeirão do Macapá (divisa entre 
os municípios de São Fidélis e Santa Maria 
Madalena) e sua queda desce por um lajeado de 
pedra com extensão aproximada de 70m.

Durante o trajeto para a cascata, pode-se 
observar a Garganta do Macapá, trecho em que o 
rio corre entre duas imponentes rochas. O acesso 
para o circuito se dá por Santa Maria Madalena, 
na Estrada de Terras Frias. Na guarita localizada 
logo após o pórtico do parque, começa a estrada 
que leva à Estalagem Morumbeca. O caminho 
para a Cascata tem início na estrada a esquerda 
da bifurcação, logo após o segundo pórtico.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 13,3 km.
Tempo de caminhada: 3h30 a 4 horas. 
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da 
natureza, observação de aves.

Distância aproximada
das principais cidades

Rio de Janeiro

Nova Friburgo

Campos dos Goytacazes

Macaé

250 km

90 km

145 km

95 km

Trilha para Cachoeiras Tombo d’Água 
e Maracanã 

Percurso por estrada de terra com pouco uso, 
que passa por fazendas, pastos, belas paisagens, 

riachos e dá acesso às mais significativas 
cachoeiras da região. Neste trecho final do 

Mocotó, o rio corre nos afloramentos 
rochosos, tendo em sua formação 

muitas quedas d'água e poços, 
propícios ao banho. Com mais de      

70 m de altura e formando uma 
piscina natural, a Cachoeira 

Tombo d'Água impressiona pela 
sua queda.

Já a Cachoeira Maracanã, 
com cerca de 5 m de altura e 
uma piscina natural, tem 
formação curiosa, pois se 
apresenta como um anfiteatro, 
contendo em sua volta 
estruturas geológicas que 
lembram as arquibancadas 
de um estádio, o que remete 
ao monumental estádio do 
Maracanã. São 4,7 km de 

percurso e o início da trilha 
fica próximo à Porteira da 

Fazenda do Mocotó, ao lado da 
ponte de madeira que leva à 

Escola Municipal de Mocotó. As 
duas cachoeiras são bem próximas, 

menos 10 minutos de caminhada 
separam estes dois atrativos.

Grau de dificuldade: Médio.
Extensão: 4,7 km.

Tempo de caminhada:  2 horas.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.

Trilha da Mina 

A Trilha da Mina, com 0,5 km, tem acesso e percurso 
leves com traçado indefinido, com trechos de Mata Atlântica 
em regeneração levando a cavidades abandonadas, 
construídas para a exploração mineral. O acesso para a 
trilha se dá em Santa Maria Madalena, onde será necessário 
pegar a Estrada de Terras Frias. Na guarita localizada logo 
após o pórtico do parque, começa a estrada que leva à 

Estalagem Morumbeca. A partir deste ponto são 
cerca de 500 m até chegar ao atrativo.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 0,5 km.

Tempo de caminhada: 
20 minutos.

Atividades: 
Caminhada, 

fotografia da 
natureza, 

observação 
de aves.

Travessia 
Poço Parado - 

Mocotó

A maior travessia do PED, que apresenta 
declive um pouco acentuado e diversos tipos de 

vegetação em seu caminho: mata fechada e em 
regeneração, pasto e capoeira. No caminho há 
pinguelas de madeira sobre o Rio Mocotó, com 
passagem por córregos, várias quedas d'água e 
piscinas naturais de diferentes tamanhos. O trajeto de 
16,9 km, considerado pesado, percorre em grande 
parte o fundo do vale junto ao rio principal (Rio 
Mocotó), desde sua nascente, conhecido como 
Córrego da Malhada Branca, até a foz junto ao Rio Imbé.

Esta trilha é bem singular, pois cruza transversalmente 
o parque, oferecendo inúmeros atrativos naturais, 
uma grande diversidade topográfica, vegetal e de 
recursos hídricos e, principalmente, uma grande 
beleza paisagística, admirada em seus mirantes. O 
tempo estimado de travessia é de cerca de 9 horas 
(somente ida) e recomenda-se sua realização em 2 
dias com condutor local. A travessia inicia-se na 
localidade conhecida como Poço Parado, em São 
Fidélis. O acesso a essa região se dá por estrada de 
terra via Itacolomi.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 16,9 km.
Tempo de caminhada: 9 horas. 
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.
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Circuitos / Travessias / Trilhas

Captação da CEDAE

Mina Morumbeca dos Marreiros

Sede do Parque

Cachoeiras
1 - Poço da Ferradura
2 - Poço do Padre
3 - Cascata
4 - Cachoeira da Rifa
5 - Cachoeira Bonita
6 - Poço da Merenciana
7 - Poço da Barra Alegre
8 - Cachoeira Maracanã
9 - Cachoeira Tombo D´Àgua

Mirantes / Morros
Pedras / Picos
1 - Pedra Dubois
2 - Mirante Santo Aleixo
3 - Pedra do Marial
4 - Mirante da Morumbeca
5 - Pedra do Desengano
6 - Serra do Itacolomi
7 - Serra da Malhada Branca
8 - Pico do Mata Cavalo
9 - Pico das Cinco Pontas
10 - Pico da Aleluia

Pedestre

T1 - Circuito Cascata - 13,3 km

T2 - Travessia Rifa - Macuco - Imbé - 8,6 km

Pedestre e Bike

T3 - Trilha do Poço do Padre - 1 km 

T4 - Travessia Poço Parado -
         Mocotó - 16,9 km

T5 - Travessia Mocotó - Bela Joana - 14 km

Pedestre e Interpretativa
- educação ambiental

T6 - Trilha Captação de Água
         Ribeirão Vermelho - 2,19 km

T7 - Trilha da Pedra do Desengano - 3,6 km

T8 - Trilha do Pico do Marial - 3,6 km

T9 - Trilha da Mina - 0,5 km

T10 - Trilha da Pedra do Macaco - 2,4 km

T11 - Trilha da Merenciana - 3,89 km

T12 - Trilha do Pico da Aleluia /
           Serra do Imbé - 8,88 km

Campos dos
Goytacazes

São Fidélis

Itaocara

Quissamã

Cardoso
Moreira

Cambuci
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