
Parque Estadual dos Três Picos 

 
                



O começo 



   

   Criado pelo Decreto Estadual 31.343 de 05 de junho de 2002.  

 

 
     -Garantir a manutenção de nascentes e dos corpos hídricos. 

 

     -Assegurar a preservação dos remanescentes de Mata  Atlântica  

      da porção fluminense da Serra do Mar 

 

     -Integrar o Corredor Central da Mata Atlântica do Estado do RJ.  

      Hoje o Mosaico Central Fluminense 

 

     -Estimular as atividades de recreação, turismo, pesquisas  e    

      educação ambiental dentro e na zona de amortecimento.                        

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   



Divisão nos municípios 



Sede e núcleos avançados 
Sede Jequitibá em Cachoeiras de Macacu 

 



Núcleo Macaé de Cima  
 

Núcleo Três Picos 
  

Núcleo Vale da Revolta  Núcleo Paraíso  
   



Seminários de Mínimo Impacto  
 



Pico Maior face leste 



Capacete face leste 



Capacete face norte 



Metodologia 

• Identificar atividades na unidade 
de conservação 

 

• Reconhecer problemas e filosofia 
local. 

 

• Criação de canal de comunicação 
via internet. 

 

• Determinação de grupo de 
trabalho formado pela 
comunidade local. 

 

• Realização de seminários para 
apresentação e votação das 
propostas. 

 

• Veiculação das propostas em 
sites de federações ou clubes 
para consulta da comunidade 
por tempo determinado. 

• Anexação do documento ao 
plano de manejo da UC.  

 



 
 

Diretrizes para novas conquistas e uso de furadeira de impacto 
no Parque Estadual dos Três Picos. 

  
   - Qualquer conquista fora das áreas com restrições depois de terminada deverá, sem 

exceção, ser comunicada e nestes casos um relatório detalhado acompanhado do croqui 
esquemático da escalada deverá ser enviado para a administração do PETP.  

 
- O uso da furadeira de impacto para colocação de grampos em novas conquistas, seja de 

escaladas ou rapel, esta autorizada fora das áreas com restrições impostas pela administração 
do PETP. 

 
       - Novas conquistas dentro das áreas com restrições deverão ser aprovadas após 

apresentação de projeto de conquista enviado para a administração do PETP. Este projeto 
deverá ser detalhado em se tratando da localização, do tipo de proteção a ser utilizado e do 

traçado da via. O projeto poderá ser vetado pela administração do PETP. 
 

      - No conjunto de montanhas dos Três Picos, Capacete e Caixa de Fósforos o uso de furadeira 
de impacto será autorizado apenas nas áreas sem restrições a novas conquistas e ainda assim 

após análise de relatório enviado previamente a administração do PETP.   
  
  

 



Conselho Consultivo 

- Quarto mandato 

- 36 membros 

- Mosaico Central Fluminense 

- Mosaico Mico Leão Dourado 

- PARNASO 

- APA Macaé de Cima 



Reuniões itinerantes 



Uso Público 

Processo educacional através 
da  

visitação e do lazer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                DECRETO Nº 42.483 DE 27 DE MAIO DE 2010 
  

 

 

ESTABELECE DIRETRIZES PARA O USO PÚBLICO NOS PARQUES ESTADUAIS ADMINISTRADOS 

PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

DECRETA: 

 
Art. 1° - Ficam instituídas diretrizes para o uso público dos parques estaduais administrados pelo 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

SEÇÃO I - DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2° - Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

 

I - uso público: visitação com finalidade recreativa, esportiva, turística, histórico-cultural, pedagógica, 

artística, científica e de interpretação e conscientização ambiental, que se utiliza dos atrativos dos 

parques estaduais e da infraestrutura e equipamentos eventualmente disponibilizados para tal; 

 

II - esportes de aventura 

III - esportes radicais 

IV - turismo de aventura 

V - turismo ecológico ou ecoturismo 

VI - visitação especializada 

VII - limites aceitáveis de mudança 



Educação Ambiental 

• Trilhas interpretativas 

 

• Visitas escolares 

 

• Projetos pedagógicos 

 

• Grupos de caminhadas 

 



Recreativo 
 
 

• Passeios familiares 
 

• Área de acampamento 
autorizada 
 

• Piqueniques 
 

• Caminhadas básicas 
 
 





Esportivo 

 
• Escaladas 
• Travessias a pé 
• Corridas rústicas 
• Decolagens 
• Ciclismo cross-

country 
• Boiacross 



Escaladas 



Decolagens 



Caminhadas 



Ciclismo  



Boiacross 



 
Prevenção de acidentes 

 
através de informação ao  

 
usuário. 



Cartazes 



Placas de reconhecimento de risco e 
orientação de trilhas 



Desafios 





Caminhos da Serra do Mar 



Sede Administrativa PETP: (21) 2649-6847 

Núcleo Paraíso PETP: (21) 2632-4969  

E-mail: petp@inea.rj.gov.br 
 




