
Execução

Parque Estadual do Mendanha (PEM)

Visitação
De terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Endereço
Estrada da Caixinha, 100, Bangu, CEP: 21854-270.

Telefone
(21) 3765-2228.

O PEM está inserido na Região Turística 
Metropolitana, onde também estão localizadas a 
Reserva Biológica de Guaratiba e a Área de Proteção 
Ambiental Gericinó-Mendanha.

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PEM, 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.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Serra da Tiririca

Parque Estadual da Pedra Branca

75 km

20 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: Eli Milan

Sobre o Parque
O objetivo do Parque Estadual do Mendanha 

(PEM) é proteger esta área densamente florestada, 
com espécies biológicas raras e ameaçadas de 
extinção, bem como nascentes de inúmeros cursos 
d’água contribuintes do rio Guandu e parte da 
região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro.

A origem do nome Mendanha está ligada ao 
primeiro fazendeiro local, o sargento-Mor Luiz 
Vieira Mendanha, produtor de açúcar, café, 
aguardente e dono de grande número de escravos. 
No início do século XX, a fazenda Mendanha ganhou 
notoriedade por ter sido uma das primeiras terras 
cariocas a desenvolver o cultivo do café e 
posteriormente por fornecer matrizes para os 
maiores cafezais fluminenses, que seguiram o ciclo 
em direção ao Vale do Paraíba. O local destacou-se 
também, juntamente com o Maçiço da Pedra 
Branca, como gerador das mudas utilizadas no 
reflorestamento da Floresta da Tijuca. 

O PEM foi criado em 22 de agosto de 2013 pelo 
Decreto Estadual no 44.342. Essa região abriga um 
dos últimos grandes remanescentes florestais da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo sido 
declarada como Reserva da Biosfera pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1992.

Como chegar
Para chegar à trilha das Cachoeiras é preciso 

pegar a Avenida Brasil até Campo Grande, em 
direção à Estrada do Mendanha. Ao chegar nesta via, 
o visitante deve virar à direita até o Largo do 
Mendanha e seguir à esquerda em direção à 
Serrinha até a 1a Igreja Batista. Depois deve virar à 
direita e, em seguida, virar à esquerda, onde avistará 
uma escola pública. Mais à frente deve-se virar na 
primeira à direita e seguir até o início da trilha.

Trilha do Parque

A Trilha para as Cachoeiras é uma caminhada de 
1,8km considerada moderada, com pontos de declividade 
medianos. Ao final da trilha existem dois grandes poços de 
águas transparentes conhecidos como Cachoeiras do 
Mendanha. A bela cachoeira impressiona pelo grande 
volume de água e a natureza preservada no coração da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Localizada no bairro de Campo Grande, no Rio de 
Janeiro, a Cachoeira do Mendanha é um atrativo 
preservado rodeado de rica biodiversidade em meio ao 
perímetro urbano.  Ao longo da trilha é possível contemplar 
a rica flora e fauna e observar as correntezas de rios e 
poços. Existem ainda crateras de possíveis vulcões 
extintos, evidenciando também suas formações geológicas.

A Cachoeira do Mendanha também é um importante 
recurso hídrico de abastecimento de água para parte dos 
moradores do bairro de Campo Grande. 

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 1,8km.
Tempo de caminhada: 1h15 a 1h30.
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza, 
observação de aves e banho de cachoeira

Trilhas e Atrativos Naturais do
Parque Estadual do Mendanha
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