
Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET)
Horário de funcionamento
Administração: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 17h 
(horário de verão até às 18h).

Endereço
- Sede: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, nº 4 - 
Bairro Recanto de Itaipuaçu, Maricá, CEP: 24937-245.  
Telefone: (21) 2638-4411;
- Subsede: Rua das Rosas, 24, Itacoatiara, Niterói ‐RJ, 
CEP: 24348 ‐120.
Telefone: (21) 2709‐9176.

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PESET, 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 PESET está inserido na Região Turística Metropolitana, 
onde também estão localizadas a Área de Proteção 
Ambiental de Maricá e a Reserva Extrativista Marinha 
de Itaipu.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Pedra Branca

Parque Estadual da Costa do Sol

75 km

125 km

*Distância aproximada entre sedes.

Execução

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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Sobre o Parque
Criado em 1991, o Parque Estadual da 

Serra da Tiririca (PESET) é a primeira unidade de 
conservação do Estado do Rio de Janeiro que surgiu 
a partir da mobilização de movimentos ambientalistas 
e comunitários. O parque está situado nos municípios 
de Niterói e Maricá.

Com cerca de 3.500 hectares, tem grande 
importância histórica desde o século XIX. Conhecidos 
naturalistas passaram pela área que hoje abriga a 
unidade de conservação. Um deles foi o príncipe e 
naturalista alemão Maximiliano de Wied-Neuwied, 
que demonstrou o encantamento pela região no livro 
“Viagem ao Brasil”. Outro viajante, que atravessou 
essas matas em 1832, foi o naturalista inglês Charles 
Darwin. Com trilhas e atrativos diversos, o 
PESET recebe visitantes durante todo 
o ano, sendo uma importante 
área conservada em 
perímetro urbano.

Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual da Serra da Tiririca

Morro das Andorinhas

O Morro das Andorinhas é uma elevação 
alongada de 2,6 km de extensão e 196 m de altitude 
que avança sobre o mar, dividindo as praias de Itaipu 
e Itacoatiara.  Possui belíssimas paisagens da região 
oceânica de Niterói e relevo do Rio de Janeiro. No 
local habitam moradores da comunidade tradicional 
do Morro das Andorinhas.

A trilha de acesso está situada no setor Lagunar, 
localizado na cidade de Niterói, no bairro de Itaipu, 
com percurso de 700 m.

Como chegar: Para chegar de carro o acesso é pela 
Rua Francisco da Cruz Nunes, quase chegando à Praia 
de Itaipu,  e deve-se virar à esquerda na Rua São 
Vicente Pallotti, localizada pouco antes do ponto final 
dos ônibus (Praça Viçoso Jardim). Suba por essa rua e 
quando chegar à Igreja São Sebastião, entre à direita 
na Rua da Amizade. Siga na Rua da Amizade por 200 m, 
onde há estacionamento para poucos carros. A partir 
desse ponto, siga a pé e entre à esquerda em uma 
ladeira cimentada e bem inclinada, ao lado do nº 1.093.

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 700 m.
Tempo de caminhada: 25 minutos.
Atividades: Caminhada, escalada, fotografia da 
natureza, observação de aves.

Córrego dos Colibris

O Córrego dos Colibris  é formado por uma bela área 
coberta por vegetação secundária em processo de 
regeneração há mais de 50 anos. Nele o visitante tem a 
oportunidade de conhecer várias espécies importantes da 
Mata Atlântica, como grandes figueiras, helicônias, ipês, 
paineiras, entre outras. Também é possível visitar o Poço 
dos Colibris, com suas águas cristalinas, e o Brejo das 
Pacas, que é uma área alagada de floresta. O Córrego está 
situado no setor Serra da Tiririca, localizado na cidade de 
Niterói, no bairro do Engenho do Mato. Para chegar ao local 
deve-se seguir por um percurso de 1 km.

Como chegar: Para chegar de carro pela Região Oceânica 
de Niterói é preciso seguir na Estrada Francisco da Cruz 
Nunes até o número 10.229 e entrar na rotatória sentido 
Parque Rural/Engenho do Mato. Deve-se prosseguir pela 
Avenida Irene Lopes Sodré por aproximadamente 180 m e 
entrar na Rua Engenho do Mato, que é a segunda à direita. 
Seguir até o final da rua, onde começa a trilha. 

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 580 m.
Tempo de caminhada: 30 a 40 minutos.
Atividades: Caminhada, escalada, fotografia da natureza, 
observação de aves.

Pedra do Elefante (Alto Mourão)

A Pedra do Elefante está localizada entre a Enseada 
do Bananal, situada no município de Niterói, e a Praia de 
Itaipuaçu, no município de Maricá. Com seus 412 m de 
altitude, é o ponto culminante do parque e também da 
cidade de Niterói. A trilha da Pedra do Elefante fica situada 
no setor Serra da Tiririca, que se localiza entre as cidades 
de Niterói e Maricá, entre os bairros de Itacoatiara e 
Recanto de Itaipuaçu, com percurso de 2 km.

Como chegar: Para chegar de carro, seguir na 
Estrada Francisco da Cruz Nunes até entrar 
na pequena rotatória de Itaipuaçu para a 
Estrada da Serrinha. Vindo de Maricá, 
seguir até quase o final da Praia de 
Itaipuaçu até a Estrada de Itaipuaçu. 
Nos dois sentidos subir até o 
Mirante de Itaipuaçu. 

Grau de dificuldade: 
Moderado.
Tempo de caminhada:
1h 30 a 2h.
Atividades: Caminhada, 
escalada, fotografia da 
natureza, observação de aves.  

Morro da Peça

A trilha para o Morro da Peça é considerada  a mais 
curta caminhada com vista panorâmica a ser percorrida 

no parque. O percurso proporciona uma das melhores 
vistas da Região Oceânica de Niterói, sendo possível 
apreciar boa parte das elevações do parque e também 
uma linda vista para a Laguna de Itaipu.

Como chegar: Localizada no bairro de Itaipu, a trilha 
começa no final da Rua Procurador Afrânio Moreira, 
bem ao lado do grande reservatório de água, 
entrando pelo portão verde.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 750 m.
Tempo de caminhada: 30 minutos.
Atividades: Trilha interativa com finalidade educativa, 
caminhada e fotografia da natureza.

Caminho Darwin

Durante a famosa viagem ao redor do mundo do 
naturalista britânico Charles Darwin, o Rio de Janeiro 
foi um de seus destinos visitados, onde permaneceu 
por alguns meses realizando inúmeras expedições e 
descobertas. Em sua viagem em direção a Macaé, em 
1832, Darwin deixou registrado o seu encantamento 
com a beleza da Serra da Tiririca, quando a cruzou a 
cavalo por uma antiga trilha, chegando à Fazenda 
Itaocaia. O Caminho Darwin fica situado no setor 
Serra da Tiririca, localizado entre as cidades de 
Niterói e Maricá, nos bairros do Engenho do Mato e 
Itaocaia Valle, com percurso de 2 km.

Como chegar: Para chegar de carro pela Região 
Oceânica de Niterói é preciso seguir na Estrada 
Francisco da Cruz Nunes até entrar na rotatória 
sentido Parque Rural/Engenho do Mato. Prosseguir 
pela Rua Irene Lopes Sodré até o final, que desemboca 
na Praça Irênio de Mattos Pereira, e entrar à direita na 
Rua São Sebastião. Neste ponto existe uma placa 
indicando o “Caminho Darwin”. Seguir até o final da 
rua, aproximadamente 2 km, que aos poucos vira uma 
estrada de terra. A sua continuação é o início do 
Caminho Darwin.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 2 km.
Tempo de caminhada: 1h 30.
Atividades: Caminhada, fotografia da 
natureza, observação de aves.

Costão de Itacoatiara e
Enseada do Bananal

Um dos atrativos mais conhecidos do PESET é o 
Costão de Itacoatiara. A trilha do Costão fica situada 
no setor Serra da Tiririca, que se localiza na cidade de 
Niterói, no bairro Itacoatiara. O local recebe vários 
visitantes todos os dias, com um fluxo muito maior 
nos finais de semana. No percurso de 780 m é 
possível contemplar a vista da praia de Itacoatiara.

Na mesma região está inserida a Enseada do 
Bananal, uma pequena baía formada entre a Pedra do 
Elefante e o Costão de Itacoatiara, com diversos 
blocos de pedra que adentram o mar. O atrativo é 
muito procurado por escaladores e praticantes de 
rapel. A trilha de acesso possui 770 m. 

Como chegar: Para conhecer estes atrativos é 
preciso chegar à Região Oceânica de Niterói e seguir 
pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, na direção da 
Praia de Itaipu. Logo após passar do trevo de Itaipuaçu, 
entrar à esquerda na rotatória para Itacoatiara, 
entrando na Estrada de Itacoatiara. Seguir pela 
estrada que continua pela Rua Mathias Sandri e 
entrar à esquerda na Rua das Rosas, que é uma rua 
antes de se chegar à rua da praia. Seguir até o núcleo 
do parque, no n° 24 desta rua, ao lado do Clube dos 
Engenheiros. Estacionamento em via pública, 
seguindo as regras de trânsito federal. 

Grau de dificuldade: Leve.
Tempo de caminhada: 1h 30.
Atividades: Caminhada, escalada, rapel, highline, 
fotografia da natureza, observação de aves.
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T2 - Trilha Costão - 560 m

T3 - Trilha Bananal - 550 m

T4 - Alto Mourão - 2 km

T5 - Trilha das Andorinhas - 700 m

T1 - Acesso Costão / Bananal - 220 m

T6 - Corrego dos Colibris - 580 m

T7 - Trilha Morro da Peça - 750 m

T8 - Caminho Darwin - 2 km

T9 - Trilha das Esmeraldas - 3,5 km

T10 - Monte das Orações - 230 m

T11 - Trilha da Pedra do
           Cantagalo - 2,6 km
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Trilhas

Reserva Extrativista
Marinha de Itaipu

Quilombo do Grotão

Mirantes
1 - Morro da Peça
2 - Mirante de Itaipuaçu
3 - Mirante Costão
      de Itacoatiara
4 - Mirante Região
      Oceânica
5 - Mirante Morro
      das Andorinhas
6 - Cume da Pedra
      do Elefante

Praias / Rios / Lagoas
1 - Canal e Mangue
      do Camboatá
2 - Córrego dos Colibris
3 - Praia de Camboinhas
4 - Laguna de Itaipu
5 - Praia de Itaipu
6 - Praia de Itacoatiara
7 - Enseada do Bananal
8 - Praia de Itaupuaçu

Sede

Subsede

Monte das Orações

Área marinha 
do PESET
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