
Execução

Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) 

Horário de Funcionamento
De segunda‐feira a domingo, das 8h às 17h.

Sede
Av. Presidente Wenceslau Braz, s/nº,
Visconde de Mauá, Resende - RJ.

Telefone
(24) 3387‐2318

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PEPS, 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 PEPS está inserido na Região Turística das 
Agulhas Negras.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Serra da Concórdia 150 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
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Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual da Pedra SeladaSobre o Parque
O Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) é 

uma unidade de conservação de proteção integral 
com 8.036 hectares. Sua área está parcialmente 
inserida nos municípios de Resende e Itatiaia e abrange 
uma região do Médio Vale do Paraíba e o sul fluminense 
da Serra da Mantiqueira.

Com altitudes que variam entre 600 e 2.100 metros, 
o parque tem como principal atrativo turístico o Pico 
da Pedra Selada com 1.755 metros de altitude. Tal nome 
se deve ao fato da rocha possuir o formato de sela de 
montaria. Do seu alto, é possível ter uma ampla visão 
do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, como 
também para o Rio Preto, que faz divisa entre os 
estados do RJ e MG. Além disso, o parque possui uma 
gama de rios e cachoeiras propícias para as atividades 
turísticas com destaque para o Poço do Rio Marimbondo, 
no alto do Vale do Pavão, em Visconde de Mauá.

Criado por meio do Decreto-Lei Estadual nº 43.640, 
de 15 de junho de 2012, o PEPS protege uma 
importante área do bioma Mata Atlântica na região.

Como chegar 

De Carro

Partindo da cidade do Rio de Janeiro pela Rodovia 
Presidente Dutra sentido São Paulo, utilize a saída 311, 
que dá acesso à rodovia RJ -163. Após 28 km, acesse 
a rodovia RJ -151 para chegar à Vila de Visconde de 
Mauá, local onde fica o centro de visitantes e a sede 
administrativa do PEPS.

De ônibus 

Utilizar uma das linhas de ônibus Rio de Janeiro 
para Resende ou Rio de Janeiro direto para Visconde de 
Mauá. No caso de ir para rodoviária de Resende, é preciso 
pegar outro ônibus até a Vila de Visconde de Mauá. 

Bosque do Visconde

O Bosque do Visconde é um espaço onde é 
possível conhecer as belezas naturais da região. 
Indicada para a prática de atividades ao ar livre e com 
grau de dificuldade leve, a Trilha do Bosque é um 
local para observação de aves, borboletas e toda a 
rica biodiversidade da Mata Atlântica.

Em apenas 30 minutos, é possível percorrer o 
trajeto que conta com um bosque de araucárias, 
mirantes em pontos estratégicos, com destaque para 
a vista do Pico Pedra Selada, e uma vegetação em 
diferentes estágios regenerativos, o que faz do 
bosque um atrativo que promove a interação entre o 
morador, o visitante e a Mata Atlântica. Sua localização 
é atrás da sede do PEPS.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 1 km.
Tempo de caminhada: 30 minutos. 
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza,   
observação de aves.

Pico da Pedra Selada

O atrativo que dá nome ao 
parque é o principal da unidade. Com 
1.755 metros de altitude e 360 graus de 
visibilidade, oferece ao visitante um “mar 
de montanhas” com vista para o Pico das 
Agulhas Negras, o Vale do Paraíba e a Serra 
da Bocaina.

Para chegar ao Pico da Pedra Selada, é 
necessário percorrer uma trilha de quase 3 km de 
subida íngreme entre áreas de pasto e floresta, com 
cachoeiras e belas paisagens até o pico.  A partir da sede 
administrativa do PEPS, é preciso percorrer 12,1 km pela 
RJ -151 (no sentido Visconde de Mauá - Bagagem) até a 
entrada do atrativo, onde existe uma placa indicativa. No 
acesso à trilha existem estruturas particulares de apoio à 
visitação, como bar, sanitários e um estacionamento.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 2,8 km.
Tempo de caminhada:  2 horas a 2h30.
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza,
observação de aves.

Poço do Marimbondo 

O Poço do Marimbondo é o principal atrativo de 
banho do PEPS. Suas águas verde-esmeralda são 
convidativas e transparentes. Para acessar o poço, 
deve-se entrar pelo Vale do Pavão, seguindo por 
uma estrada de chão por 6,5km até a entrada, onde 
há um espaço para estacionar veículos. Desse 
ponto até o atrativo são 280 metros de trilha em 
descida íngreme através de floresta de Mata 
Atlântica até a beira do rio Marimbondo.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 280 m.
Tempo de caminhada: 20 minutos.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza,               
observação de aves.
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Bosque do Visconde

Mirantes / Morros
Pedras / Picos
1 - Mirante da Luz
2 - Mirante Sereno
3 - Pedra Selada

Rampa de Voo Livre

T2

T1

T3

Cachoeiras
1 - Poço do Marimbondo
2 - Cachoeira do Chuveiro

T1 - Trilha do Poço
         do Marimbondo - 280 m

T2 - Trilha do Bosque - 1 km

T3 - Trilha da
         Pedra Selada - 2,8 km
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