
Execução

Parque Estadual da Serra da Concórdia 
(PESC) 

Horário de Funcionamento
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. Visitação aos finais de 
semana e feriados somente com agendamento prévio.

Sede
Avenida Barão de Santa Mônica, 700, RJ-115,
Valença, Rio de Janeiro.

Contatos
Telefone: (21) 98596-8763 
E-mail: pescusopublico@gmail.com
www.facebook.com/parqueestadualdaserradaconcordia

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PESC, 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 PESC está inserido na Região Turística do Vale do 
Café, onde também está situado o Refúgio da Vida 
Silvestre do Médio Paraíba.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Pedra Selada 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 Serra da Concórdia

Trilha da Capivara 

A trilha da Capivara é muito utilizada para visitas 
escolares sob agendamento, mas também está 
aberta à visitação para o público geral. Em alguns 
trechos da caminhada existe a possibilidade de andar 
nas pedras sobre o rio e aprender sobre a importância 
da conservação das matas ciliares para o equilíbrio 
dos ecossistemas aquáticos.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 2,1 km.
Tempo de caminhada: 1 hora.

Sobre o Parque
Localizado na região Centro-Sul do Estado do Rio 

de Janeiro, o Parque Estadual da Serra da Concórdia 
(PESC) foi criado pelo Decreto Estadual nº 32.577, de 
30 de dezembro de 2002, tendo ampliado sua área 
territorial em 2016, através do Decreto Estadual nº 
45.766. O parque protege uma área de 5.952,11 
hectares, considerada um dos últimos grandes 
fragmentos florestais do Médio Paraíba. O parque 
abrange áreas dos municípios de Valença e Barra do 
Piraí, com destaque para os distritos turísticos de 
Ipiabas e Conservatória.

A Serra da Concórdia faz parte de uma região 
turística oficialmente denominada Ciclo do Vale do 
Café Fluminense, em virtude de ter sido responsável 
por 75% da produção mundial de café no século XIX. 
Esta importância garantiu ao Brasil a liderança 
mundial na produção e exportação deste produto. 
Mais recentemente a região é responsável pela 
produção de leite e carne bovina. Devido a esta 
história fortemente ligada ao café, o parque e sua 
região do entorno possuem um legado muito rico 
com fazendas e praças históricas, museus, estações 
ferroviárias e festas culturais. Desta maneira, o 
visitante que optar por visitar o PESC terá a oportunidade 
de vivenciar riquezas naturais e histórico-culturais 
numa mesma visita.

Como chegar

De Carro

Partindo de Valença, segue-se pela rodovia 
RJ-145 por 30 km até a entrada para Barão de 
Juparanã, onde se acessa a RJ-143. Na partida por 
Vassouras em direção ao parque, segue-se por 10 
km até Barão de Juparanã pela rodovia RJ-115. A 
BR-393, conhecida como Rodovia do Aço, é o ponto 
de referência para os acessos citados acima.

O Parque fica a cerca de 130 km da cidade do 
Rio de Janeiro. O visitante deve acessar a rodovia 
BR-116 (Nova Dutra), sentido Paracambi-Mendes, e 
posteriormente pegar a BR-393 até chegar à cidade 
de Vassouras.

A partir de São Paulo, a distância é de cerca de 
370 km. A primeira parte do caminho é feita pela 
Rodovia BR-116 até a cidade de Volta Redonda. 
Depois é preciso seguir pela rodovia BR-393 até 
chegar à cidade de Vassouras.

Para quem vem de Belo Horizonte-MG, a distância 
até o parque é de 410 km. É preciso pegar a rodovia 
BR-040, via Juiz de Fora-MG até chegar à cidade de 
Três Rios. Depois, o visitante deve seguir pela BR-393 
até chegar à cidade de Vassouras.

Ao chegar em Vassouras, é necessário seguir 
pela RJ-115 até Barão de Juparanã, distrito do 
município de Valença. A sede do parque está localizada 
próxima ao trevo da Embrapa Gado de Leite.

De transporte público

Existem linhas regulares de ônibus que saem do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz de Fora para Valença 
e Vassouras. A partir destas duas cidades, existem 
linhas regulares até o distrito de Barão de Juparanã, 
onde fica o Parque.
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Mirante de Barão de Juparanã
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Cachoeira de Ipiabas

A Cachoeira de Ipiabas é localizada no distrito de 
Ipiabas, em Barra do Piraí, onde é possível desfrutar 
de duas belas quedas d´água em uma região de mata 
bem preservada. O acesso à cachoeira se dá pela 
Estrada Dr. Novaes e é uma ótima opção para  banho 
e atividades de lazer na região.

Trilha do Mirante Barão de Juparanã

O Mirante Barão de Juparanã tem vista para o 
Distrito de Barão de Juparanã, onde podem ser vistas 
as belas construções da Igreja Nossa Senhora do 
Patrocínio e da antiga Estação Ferroviária. Tem vista 
também para a Serra da Concórdia e para o antigo 
Palacete da Princesa Izabel.

O local fica a 406 m de altitude e é ideal para 
fazer fotografias panorâmicas do distrito que dá 
nome ao mirante.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 1,2 km.
Tempo de caminhada: 40 minutos.

Trilha do Mirante da Serra da Concórdia

A Trilha do Mirante da Serra da Concórdia dá acesso a 
um dos principais atrativos do parque, o Mirante da Serra da 
Concórdia. O local fica a 366 m de altitude e é muito utilizado 
para fotografias e filmagens em virtude da bela vista para 
a face sul da Serra da Concórdia. Também é possível 
avistar o Morro do Cruzeiro, o palacete da Princesa Izabel e 
o histórico casarão da Fazenda Santa Mônica (Embrapa), 
onde viveu Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

A trilha possui importante papel de integração 
com o entorno do parque, pois nela são 

realizadas constantemente atividades de 
educação ambiental e reflorestamento 

com escolas da região. Ao chegar ao 
mirante, é possível desfrutar de 

estruturas para descanso, 
piquenique e lazer.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 240 m.
Tempo de caminhada:
20 minutos.
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Cachoeiras
1 - Cachoeiras do Ronco d'água
2 - Cachoeira Ipiabas
3 - Cachoeira Bonsucesso

Mirantes
1 - Santuário da Concórdia
2 - Mirante do Cruzeiro
3 - Mirante da Serra da Concórdia
4 - Mirante Barão de Juparanã

Sede

T1 - Trilha do Morro
         do Cruzeiro - 10,5 km

T2 - Travessia da Concórdia - 17 km

T3 - Trilha da Cachoeira

         Bonsucesso - 1,8 km

T4 - Trilha da Capivara - 2,1 km

T5 - Trilha Mirante Serra
         da Concórdia - 240 m

T6 - Trilha Mirante Barão
         de Juparanã - 1,2 km

T7 - Trilha do Gavião - 4 km
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