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Apresentação

“Consciência ambiental” 
começa em casa...

O Estado do Rio de Janeiro é o que mais sofreu com a devastação 
de florestas tropicais. Essa afirmação deve soar insólita, quando 
não esdrúxula, para muitas pessoas. O imaginário brasileiro sobre 
o Estado do Rio de Janeiro costuma enfatizar, acima de todas as 
outras coisas, as suas ‘belezas naturais’. Não são apenas os cario-
cas e fluminenses que pensam assim. Não se trata de bairrismo. 
Cantar as inegáveis belezas naturais do Estado do Rio de Janeiro 
é a maneira que adotamos para lidar com as profundas transfor-
mações ambientais produzidas pelos humanos que habitaram as 
terras fluminenses nos últimos seis a oito mil anos. Preferimos 
ir às praias (e nem todas elas) e ficar de costas para a terra, ou 
olhar de longe o perfil verde da Serra do Mar, nos seus largos 
trechos hoje recobertos por uma modesta vegetação secundária. 
Preferimos isso a encarar os enormes trechos devastados de lito-
rais, baixadas, morros e serras.

Quando ouvimos falar sobre ‘devastação florestal’ no Brasil, quase 
todos nós, cariocas e fluminenses, pensamos imediatamente na 
distante Amazônia, tão focalizada na mídia hoje em dia. Alguns, 
um pouco mais informados, talvez lembrem da devastação da 
Mata Atlântica, aquela faixa litorânea e contínua de florestas 
subtropicais e tropicais que certo dia ia do Rio Grande do Sul ao 
Rio Grande do Norte. Mais provavelmente, porém, lamentarão os 
estragos que o ciclo da cana-de-açúcar fez na Mata Atlântica dos 
também distantes estados do Nordeste. 

Poucos lembram que as terras que hoje formam o Estado do Rio 
de Janeiro, há menos de 500 anos, foram cobertas em mais de 90% 



10Voltar para o sumário

por densas florestas tropicais úmidas dessa mesma Mata Atlântica. 
Delas restou pouco na forma nativa ou mesmo na forma pouco 
alterada pela ação humana. As ‘belezas naturais’ do Estado do Rio 
de Janeiro – inclusive praias, lagoas e restingas – podem até ser 
marcantes, mas foram forjadas ou profundamente alteradas por 
sociedades humanas. Além disso, ‘esquecemos’ das vastas áreas 
do estado desmatadas e degradadas, e inegavelmente ‘feias’, num 
canto da memória, embora elas gritem a sua presença à margem de 
todas as estradas principais e secundárias do estado. A paisagem 
predominante do estado – as encostas nuas e os morros calvos (as 
‘meias-laranjas’) – é recente e de autoria integralmente humana.

Com a Parte I deste texto quis recuperar para a nossa enganosa 
“memória ambiental” fluminense os fatos incômodos da devas-
tação de nossas florestas, das paisagens e formas de vida a elas 
associadas. Superar idealizações é doloroso, bem sei. No entanto, 
se o Rio de Janeiro vai ser – e parece que quer – uma das sedes 
da ‘consciência ambientalista’ moderna do Brasil, é fundamental 
que se tenha menos ilusões sobre o que fizemos com as nossas 
próprias terras e os nossos próprios recursos naturais. Vivemos, 
cariocas e fluminenses, num ambiente biologica e ecologicamente 
degradado como poucos outros no mapa pátrio. Não temos o 
direito de simplesmente ‘condenar’ as degradações alheias. Pre-
cisamos conhecer as vantagens e os prejuízos retirados de nossa 
ação sobre o nosso meio ambiente para ter condições de dialogar 
com os habitantes de outros estados e regiões.

Fiel ao meu próprio vício mental de ‘ver o lado positivo das coisas’, 
no entanto, quis também neste texto acarinhar o nosso combalido 
ego regional. Nos dias que correm, não são poucas nem suaves 
as críticas ao Rio de Janeiro, estado e cidade. Para isso estudei 
na Parte II os parques nacionais que preservam boa parte do que 
sobrou ou renasceu das florestas tropicais fluminenses e formas 
conexas de vida. Embora a situação atual dos parques nacionais 
fluminenses seja quase desanimadora, procurei mostrar todas as 
suas virtudes e como cada parque pode ser promovido. Acrescen-
tei um Anexo, onde listei e comentei brevemente todas as demais 
unidades de conservacão e preservação existentes no estado.

De toda forma, na minha abordagem o lado ‘desagradável’ acaba 
tendo mais peso: se cariocas e fluminenses com preocupações 
ambientais quiserem participar com seriedade e humildade (por 
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exemplo, da discussão sobre os destinos das florestas da Amazô-
nia), é bom reconhecer o grau em que a sociedade local contri-
buiu para transformar o Estado do Rio de Janeiro num dos mais 
desmatados trechos de território do Brasil. Precisamos também 
conhecer e defender as escassas áreas ecologicamente íntegras e 
legalmente protegidas de nosso território. Outra coisa necessária 
é pensar seriamente nos usos cabíveis para as nossas vastas áreas 
desgastadas. Esses três grandes desafios estão em choque com a 
auto complacente promoção das ‘belezas naturais’ locais. Só su-
peraremos uma pregação ambientalista adjetiva e acusatória por 
uma liderança autêntica em questões ambientais se vencermos 
esses três desafios.

Origem do texto – de onde veio e o que é
Este texto não é produto de um cientista político ortodoxo. Ele é 
o primeiro resultado mais extenso de minha busca deliberada por 
temas e abordagens mais amplas do que as modernas disciplinas 
científicas permitem aos seus praticantes. Não foi no departa-
mentalizado mundo acadêmico brasileiro, no qual trabalho há 
20 anos, que fui estimulado a pensar e a escrever dessa forma. 
Foi no Exterior, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Am-
bientais (Environmental Sciences) que realizei no The Evergreen 
State College (Olympia, Washington, EUA), em 1986-1988, com 
apoio conjunto da Universidade Federal Fluminense e do CNPq. 
Nele encontrei o ambiente ideal para as minhas inortodoxias em 
embrião e para o meu ecletismo mal reprimido. 

Todos os trabalhos e atividades do programa foram inter, trans 
e multidisciplinares – sem que perdêssemos mais de 60 minutos 
discutindo os significados desses termos. Estive exposto às férteis 
influências de botânicos, zoólogos, ecólogos, geógrafos, geólogos, 
engenheiros florestais, agrônomos, outros professores e colegas 
formados em ciências naturais. Cientistas políticos, filósofos, eco-
nomistas e historiadores, com formação mais próxima à minha, 
também me ajudaram a participar daquilo que foi um grande 
diálogo de ciências, de cientistas e de pessoas de carne e osso, 
com opiniões e valores claramente discerníveis. O efeito dessa 
experiência foi dar veia solta às minhas tendências interdiscipli-
nares e ecléticas, antigas mas ainda inibidas. Por vários motivos, 
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cumpro o meu papel de intelectual profissional de forma mais 
competente atuando na confluência de muitas áreas de saber. 
Certa ou errada, esta é a minha pretensão atual.

Este texto nasceu da segunda parte de minha tese de Mestrado 
no The Evergreen State College, defendida em setembro de 1988. 
Nela investiguei os parques nacionais do território fluminense 
como estudos de caso da política de criação de parques, objeto da 
primeira parte da tese. A segunda parte foi traduzida, refundida, 
ampliada e mais extensamente pesquisada. Nesta versão, os usos 
humanos das terras fluminenses em geral até o século XIX – e os 
antecedentes de cada parque – ganharam um peso muito maior. 
A análise da política brasileira de parques nacionais praticamente 
desapareceu, com exceção de uma pequena discussão conceitual 
no capítulo 10. No entanto, essa primeira parte da tese também 
foi atualizada, reescrita e aguarda publicação à parte. Cópias 
da minha tese – Nacional Parks in Brazil: a study of 50 years of 
environmental policy (with case studies of the National Parks of 
the State of Rio de Janeiro) (Olympia, Washington, September 
1988) – foram depositadas por mim nas bibliotecas Central do 
Gragoatá (UFF), da Fundação Brasileira de Conservação da Natu-
reza (Rio), da FUNATURA (Brasília) e da Fundação Biodiversitas 
(Belo Horizonte).

Dividi este texto em duas partes. Na Parte I lancei mão, sem timi-
dez mas com critério, de temas, achados e conceitos da história 
das civilizações, da antropologia cultural, da biologia, da geografia, 
da ecologia, da geologia, da história econômica e outras áreas de 
saber. Com esse instrumental procurei dar conta dos processos 
de alteração ambiental dos ecossistemas fluminenses, principal-
mente a devastação de suas florestas. Nos principais capítulos da 
Parte II, em que analiso individualmente os parques nacionais 
fluminenses, a minha veia de cientista político é mais perceptível, 
principalmente pela minha preocupação com a qualidade dos 
parques enquanto bens públicos que, por definição, devem ser 
administrados de forma a escapar das externalidades geradas 
pelos conflitos entre usos e interesses privados. Ainda assim, o 
leitor notará na discussão sobre a ‘qualidade ecológica’ dos par-
ques a minha preocupação com os seus aspectos propriamente 
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naturais. No geral, entretanto, o leitor verá que o texto não cabe 
tranqüilamente em qualquer classificação disciplinar.

quem ajudou
Quero agradecer a ajuda e o estímulo que recebi de muitas pessoas 
para a elaboração deste texto, mesmo sabendo que não mencio-
narei todas. Espero que as não mencionadas não se considerem 
esquecidos. Como sempre digo, mencionadas e não-mencionados 
são parcialmente responsáveis pelo que escrevi, embora eu seja 
autor de todos os erros. 

Primeiramente agradeço os colegas do Departamento de Ciência 
Política da Universidade Federal Fluminense pela concessão de 
uma licença para o meu afastamento para estudos no Exterior. 
Maria Celina Soares d’Araújo, mais amiga do que colega da UFF, 
foi a minha procuradora no Brasil e o seu desempenho na ingrata 
tarefa foi fundamental para a tranquilidade da minha estadia no 
Exterior. 

O CNPq me concedeu uma bolsa de estudos entre 1986 e 1988, 
permitindo a minha dedicação exclusiva ao curso de Evergreen. 
Depois, em 1989-1990 e em 1990-1991, o mesmo CNPq concedeu-
-me Bolsas de Iniciação Científica, que remuneraram os meus as-
sistentes de pesquisa, Ana Cristina do Couto e Luís Manuel Estrela 
de Matos, então alunos do curso de Ciências Sociais da UFF. Os 
seus trabalhos, de alta seriedade e qualidade, foram incorporados 
a este texto e a outros que produzi simultaneamente.

Em Evergreen aprendi muito com todo o corpo docente do pro-
grama de Ciências Ambientais, especialmente com Thomas B. 
Rainey, orientador de curso e de tese. A sua visão integrada de 
história social e história natural muito me influenciou na redação 
deste texto. Menciono ainda Ralph Murphy (Evergreen) e Eduar-
do Viola (Universidade de Brasília), integrantes da minha banca 
examinadora, pelas suas contribuições e críticas.

Quase toda a pesquisa para este texto foi realizada no Rio de 
Janeiro, cidade e estado. Tive a ajuda inestimável de Carmen 
Moretzsohn Rocha, biliotecária-chefe da Fundação Brasileira de 
Conservação da Natureza, onde encontrei os materiais mais im-
portantes para este texto. José Augusto Pádua (Greenpeace) me 
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repassou diversos documentos valiosos e facilitou alguns contatos 
com instituições e pessoas. Jairo César Marconi Nicolau, então 
pesquisador do Ibase (hoje professor do Iuperj), além de me 
orientar no uso dos arquivos de recortes e resumos jornalísticos 
do Ibase (organizados por ele), foi uma espécie de pesquisador-
-auxiliar voluntário que encontrou diversos documentos e pistas 
importantes. Frederico Raphael Carelli Durão Britto, então alu-
no do curso de Ciências Sociais da UFF, foi o meu assistente de 
pesquisa enquanto eu estava no Exterior. O seu trabalho foi da 
mais alta qualidade.

Em Brasília, no Departamento de Parques Nacionais e Reservas 
Equivalentes do antigo IBDF (atual Ibama), tive a ajuda de Fábio 
de Jesus na coleta de informações inéditas sobre os parques na-
cionais brasileiros. Margarene M. L. Bezerra, Antonina Ornelas e 
Aureo Faleiros, do mesmo departamento, também me ajudaram 
muito. Maria Tereza Jorge Pádua, a maior autoridade brasileira 
em parques nacionais, então Diretora-Presidente da Funatura, 
compartilhou comigo o seu grande conhecimento sobre o assunto 
e me deu inúmeras indicações para pesquisa, inclusive cedendo 
textos inéditos de sua autoria. Niklaus von Behr, então da Funa-
tura, ajudou na localização de algumas obras de referência na 
biblioteca da instituição. Elimar Nascimento e família exibiram o 
melhor da tradicional hospitalidade nordestina, alojando-me por 
alguns dias em sua residência em Brasília.

Devo mencionar ainda o falecido Warren Dean, professor de 
história na New York University, que prontamente deu resposta 
às minhas perguntas sobre o seu trabalho no campo da história 
ambiental brasileira, particularmente na questão do desmatamento 
da Mata Atlântica. Em Belo Horizonte, Herbert Martins, sociólogo, 
outro amigo pessoal, enviou-me dados que levantou espontane-
amente sobre os parques nacionais e estaduais mineiros, dados 
esses usados apenas indiretamente neste texto.

Mais recentemente, lucrei muito ao conhecer José Vilhena, do 
Departamento de Geografia da UFF, arguto conhecedor dos pro-
blemas ecológicos e sociais do Estado do Rio de Janeiro. Henrique 
Martins, biólogo da Feema-RJ, respondeu com paciência e clareza 
cristalina as excessivas perguntas que lhe fiz sobre os ecossiste-
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mas, a fauna e a flora fluminenses, dos quais é conhecedor pro-
fundo. A equipe da coordenação de meio ambiente da Monasa 
S.A. se interessou pelos meus estudos sobre os parques nacionais, 
em meio a trabalhos de outra natureza que desenvolvíamos em 
conjunto. Agradeço todos os seus integrantes nas pessoas de José 
Turco, Marília Pastuk, Terezinha Wiggers de Almeida (falecida) 
e Ana Lacorte. 

Versões anteriores deste texto passaram em todo ou em parte 
pelo crivo das leituras de Maria Celina Soares d’Araújo (UFF), 
Elimar Nascimento (Departamento de Sociologia da Universidade 
de Brasília) e Lívia Neves de Holanda Barbosa (Departamento de 
Antropolgia da UFF). Hector Ricardo Leís (Universidade Federal 
de Santa Catarina) foi outro leitor e crítico de vários textos de 
minha autoria. Agradeço as leituras cuidadosas de todos.

Sobre a história ambiental
Combinei neste texto as duas influências mais fortes que rece-
bi no meu curso em Evergreen: a chamada ‘história ambiental’ 
(environmental history) e a análise dos resultados de políticas 
ambientais. A Parte II, embora pontilhada de trechos de história 
ambiental, é basicamente uma análise das origens e dos resultados 
da mais antiga política ambiental propriamente dita praticada no 
Brasil – a criação e a administração de parques nacionais. Creio 
que esta Parte II, embora focalizada no Rio de Janeiro, ilustra a 
situação dos parques nacionais em geral, além de fornecer um 
modelo possível para estudos de outras unidades de conservação.

O componente de história ambiental, que predomina em toda 
a Parte I e comparece brevemente em seções da Parte II, ao 
contrário, não foi, para os meus próprios padrões de exigência, 
desenvolvido em toda a sua potencialidade. Para isso concorreram 
fatores diversos, como a impossibilidade de realizar mais trabalho 
de campo, a dificuldade de acesso a algumas fontes e as barreiras 
ao trabalho interdisciplinar. Gostaria de aproveitar esta apresen-
tação, portanto, para indicar algumas direções de pesquisa que 
não aprofundei o suficiente ou que apenas mencionei.
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Para tanto, quero primeiro discorrer brevemente sobre algumas ca-
racterísticas da história ambiental conforme praticada atualmente 
nos EUA e em alguns outros países de língua inglesa.1 Ela nasceu 
do trabalho de pesquisa e de escrita de uma comunidade ainda 
pequena mas altamente produtiva de historiadores e biólogos, 
vindos de diferentes temas e especialidades. Ela está construindo, 
há cerca de quinze anos, o que eu considero uma nova modalida-
de de estudo, ligando a história natural à história social e, acima 
de tudo, vendo as interações entre ambas. A “agenda” do grupo 
é, como diz um desses historiadores, William Cronon, “colocar a 
natureza na história”. O grupo tem uma associação profissional 
– American Society for Environmental History e um periódico 
publicado desde meados da década de 80, Environmental Review.2 
Cronon, Donald Worster, Richard White, Stephen Pyne, Warren 
Dean, Alfred Crosby, Richard Tucker, Joseph Petulla, Frederick 
Turner, Roderick Nash, Samuel Hays, Richard Tucker, outros 
historiadores e biólogos vêm produzindo análises históricas das 
relações entre comunidades humanas e os seus meios naturais.

A primeira característica que faz da sua produção um gênero 
histórico singular é que quase todas as análises focalizam uma 
região geográfica com algum grau de homogeneidade natural. 
Estudam uma região árida, o vale de um rio, uma ilha, um trecho 
de terras florestadas, um litoral, a área de ocorrência natural de 
uma árvore de alto valor comercial e assim por diante. Por vezes 
eles dão um recorte político ou cultural à região estudada, porém 
sem perder de vista as suas características físicas e ecológicas: 
um parque nacional, a área de influência de uma ferrovia ou de 
projetos de irrigação, terras de povos nativos invadidas por mi-
grantes europeus etc. Assim, a história ambiental quase sempre 
tem parentesco com a história regional na sua ênfase em proces-
sos locais ou geograficamente circunscritos, embora as regiões 
estudadas sejam mais ‘naturais’ do que ‘sociais’.

Uma segunda característica dos estudos de história ambiental é 
o seu diálogo sistemático com quase todas as ciências naturais 
aplicáveis ao entendimento dos quadros físicos e ecológicos das 
regiões estudadas. Eles usam textos básicos e avançados de geo-
logia (inclusive solos e hidrologia), geomorfologia, climatologia, 
meteorologia, biologia vegetal e animal e, principalmente, eco-
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logia (a ciência da interação entre os seres vivos e entre eles e 
os elementos abióticos do ambiente). Usam ainda estudos sobre 
biologia humana, doenças e dietas. Valem-se tanto dos achados 
de campo quanto de laboratório dessas áreas de saber e, por 
vezes, dos seus métodos e conceitos. Os historiadores ambien-
tais não fazem apenas visitas protocolares às ciências naturais: 
dependem delas para saber como funcionam os ecossistemas 
sem interferências humanas, para daí identificar com precisão os 
efeitos ecossistêmicos da ação humana. Por vezes os historiadores 
ambientais trabalham em longos projetos de pesquisa ao lado de 
cientistas naturais.

A terceira característica da história ambiental é explorar as inte-
rações entre o quadro de recursos naturais úteis e os diferentes 
estilos ou níveis civilizatórios das sociedades humanas. As ciências 
naturais mais uma vez contribuem para o entendimento “material” 
do conjunto de recursos naturais disponíveis, mas é principal-
mente na história das civilizações, na antropologia cultural e na 
geografia econômica que os historiadores ambientais encontram 
um repertório de conceitos, estudos empíricos e enfoques que 
permitem avaliar as diferentes formas de uso dos recursos. 

Vejamos alguns exemplos. As pastagens naturais são menos im-
portantes para um povo sem animais domésticos herbívoros do 
que para outro povo que adotou o uso deles. Um minério útil 
pode ser abundante no território de uma sociedade e ainda assim 
ser ignorado por ela, pelo fato de não dominar a tecnologia do 
seu processamento. O domínio do fogo amplia drasticamente o 
controle que uma sociedade tem sobre o seu território, modifi-
cando o uso de recursos. Os historiadores ambientais fogem do 
determinismo natural, tecnológico ou geográfico, mas se recusam 
a ignorar a evidente influência dos quadros de recursos naturais 
na história e na cultura das sociedades humanas.

Uma quarta característica é a grande variedade de fontes. Os 
historiadores ambientais usam fontes tradicionais da história 
econômica e social, como censos populacionais, econômicos e 
sanitários, inventários de recursos naturais, imprensa, documentos 
governamentais, diários e correspondência. Nos casos dos povos 
sem escrita ou de tradição predominantemente oral, trabalham 
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com os seus mitos e lendas. Os relatos de viajantes, exploradores 
e cientistas europeus, que se expandiram pelo globo a partir do 
fim do século XV, são outra fonte fundamental. Neles há notícias 
detalhadas sobre os modos ‘nativos de vida’, passados ou rema-
nescentes, e sobre as dificuldades de implantação dos modos de 
vida europeus ‘modernos’, além de preciosas informações sobre 
aspectos naturais (fauna, flora, geologia etc). Os historiadores am-
bientais usam também memórias, inventários de bens e heranças, 
escrituras de compra e venda de terras, testamentos, descrições de 
dietas, roupas, moradias, mobiliário, ferramentas e técnicas pro-
dutivas, estudos sobre doenças, projetos e memoriais descritivos 
de obras (estradas, ferrovias, portos), listas de bens comerciali-
zados, romances, desenhos, pinturas, registros climáticos – tudo 
que permita ver quais recursos naturais (locais e importados) 
são usados e valorizados no cotidiano das sociedades estudadas.

Uma quinta e última característica da história ambiental é o 
trabalho de campo. Quase sempre os seus praticantes viajam 
pessoalmente aos locais estudados e incorporam aos seus textos 
as suas observações sobre paisagens naturais, rurais e urbanas, 
clima, flora, fauna, ecologia. Evidentemente, podem aproveitar a 
oportunidade para explorar fontes locais: entrevistar moradores 
antigos, consultar arquivos locais e conversar com cientistas que 
trabalham na região. Acima de tudo, no entanto, o trabalho de 
campo serve para identificar as marcas deixadas na paisagem 
pelos diferentes usos humanos. Nesse sentido, como diz William 
Cronon, a paisagem se transforma em si mesma num documento 
que precisa ser lido adequadamente. 

Um cientista social com um olho minimamente treinado pode, por 
exemplo, distinguir uma floresta nativa madura de uma floresta 
secundária (capoeira) renascida depois de um desmatamento 
total, de uma floresta apenas parcialmente explorada ou, ainda, 
de um reflorestamento. Cada uma indica usos humanos distintos. 
Ele pode identificar plantas ornamentais ou de valor comercial 
introduzidas numa região pela indústria humana, ou um rio bar-
rento e assoreado que os documentos garantem ter sido cristalino 
e navegável, os rejeitos de uma mina exaurida, os restos de um 
pomar ou de uma estrada de ferro, materiais de construção não 
existentes localmente etc. Esses ‘documentos’ são conclusivos em 



si mesmos, embora muitas vezes possam ser confirmados pela 
documentação tradicional, textual. Mas eles podem e devem ser 
usados mesmo sem comprovação suplementar.

A pesquisa e a escrita da história ambiental têm, é claro, an-
tecedentes, principalmente na história das civilizações e na 
antropologia cultural, inclusive em certos tipos de estudos de 
comunidades. Os historiadores ambientais citam Arnold Toynbee, 
Lewis Mumford, Gordon Childe, Walter Prescott Webb, Fernand 
Braudel e os muitos antropólogos clássicos e contemporâneos 
interessados nas relações entre cultura material e cultura simbó-
lica, como Claude Lévy-Strauss, Julian Steward e Marshall Sahlins. 
Valem-se também da geografia humana e econômica (como a de 
Carl Sauer), dos estudos sobre energia e tecnologia. Muitos citam 
Ritter, Ratzel e seus discípulos na geografia cultural. A história 
ambiental é, portanto, um campo que sintetiza muitas contribui-
ções e cuja prática é inerentemente interdisciplinar. 

No Brasil, temos tido alguns cientistas sociais particularmente 
sensíveis às relações entre sociedade e recursos naturais, tais como 
o historiador Sérgio Buarque de Holanda e o sociólogo Gilberto 
Freyre. O geógrafo Aziz Ab’Saber tem uma percepção altamente 
apurada da história das interações entre os quadros naturais e as 
sociedades humanas. A obra de Alberto Ribeiro Lamego, embora 
formado em engenharia de minas, é outro exemplo do estudo 
conjunto terra/homem, como ele mesmo coloca a questão. No 
entanto, parece-me que Caio Prado Júnior, em seu magistral For-
mação do Brasil contemporâneo, foi mais longe que qualquer 
historiador brasileiro na consideração conjunta de variáveis ex-
plicativas ambientais e sociais. Infelizmente, ele não criou uma 
escola que desenvolvesse mais detalhadamente ou atualizasse as 
suas estimulantes análises das relações entre recursos naturais e 
processos sociais nos tempos coloniais brasileiros.

Como disse acima, algumas direções de minha pesquisa de his-
tória ambiental foram desenvolvidas de forma incompleta, ou 
foram apenas mencionadas. Quero, para concluir esta apresen-
tação, mencionar essas dimensões insuficientemente exploradas 
e comentá-las brevemente:
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•	 as	técnicas	de	cultivo	e	de	industrialização	da	cana-de-
-açúcar, que variaram bastante ao longo do tempo e 
afetaram grande parte das terras baixas fluminenses, 
exatamente as mais próprias para a agricultura e a 
pecuária permanentes;

•	 a	 agricultura	 de	 subsistência,	 que	 complementa	 o	
latifúndio exportador e monocultor no uso da terra 
e dos demais recursos e produz a base alimentar de 
quase toda a população local;

•	 as	dietas	alimentares	e	as	doenças	mais	comuns	dos	
colonos europeus e escravos africanos, que indicam 
o seu grau de adaptação às terras brasileiras e flumi-
nenses;

•	 os	efeitos	ambientais	das	trilhas	e	das	tropas	de	bur-
ros, agentes de estímulo a novos usos de recursos em 
áreas isoladas ou de fronteira;

•	 a	influência	de	valores	culturais	dos	escravos	africanos,	
que mesmo destituídos de autonomia para decidir 
sobre os usos de recursos, tinham experiência civiliza-
tória e valores distintos dos de indígenas e europeus;

•	 a	 expansão	 urbana	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 de	 outras	
cidades, já que as cidades também são consumidoras 
diretas dos recursos naturais do seu entorno (água 
potável, madeira para lenha, carvão, construção e 
marcenaria, minérios, matérias-primas diversas etc);

•	 a	importância	da	introdução	de	animais	domésticos	
pelos europeus, já que esses animais concorrem com 
a fauna nativa, introduzem doenças (que afetam 
inclusive os seres humanos) e exigem uma série de 
modificações intencionais do ambiente local às suas 
particularidades; permitiram ainda que o colono 
europeu desprezasse o desaparecimento de fontes 
locais de protéina animal (animais de caça, pescado, 
moluscos, crustáceos etc);

•	 os	efeitos	ambientais	das	estradas	de	ferro	fluminen-
ses, empreendimentos pioneiros no Brasil, intensi-



21Voltar para o sumário

vos de capital, de grande porte e tecnologicamente 
avançados, e que cortaram regiões recém-abertas à 
exploração comercial; as ferrovias ao mesmo tempo 
seguiram e estimularam a mobilidade da cafeicultura 
e tiveram o seu cortejo próprio de impactos sobre o 
ambiente.

Nota sobre o texto
Este texto estava pronto para ser publicado em meados de 1992, 
antes da Conferência da Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro em junho 
daquele mesmo ano. O livro acabou fora do programa de publi-
cações da EDUFF, à espera de algumas pequenas modificações 
sugeridas em fins de 1992 por um consultor. No entanto, de 1991 
a 1995, estive no Exterior, realizando estudos de doutorado, e 
não consegui executar as modificações necessárias para a sua 
reprogramação editorial. 

Apenas quando retornei ao Brasil, em outubro de 1995, fiquei 
conhecendo a íntegra do parecer do consultor. Em dezembro de 
1995 fiz uma revisão completa do texto, incluindo algumas das 
sugestões do consultor e procurando atualizar algumas seções 
que tratam de temas contemporâneos. Desse trabalho nasceu 
o Anexo I. Abstive-me, no entanto, de tentar atualizar o texto 
através de confrontos com a bibliografia relativamente extensa 
publicada desde 1991 a respeito de diversas dimensões das 
questões ambientais do Rio de Janeiro. Isso faria o livro atrasar 
demasiadamente. A única exceção foi quanto ao recente livro de 
Warren Dean – With broadax and firebrand – the destruction of 
the Brazilian rainforest – publicado em 1995. O seu tema central 
é muito parecido com o do meu texto e o Rio de Janeiro é um 
dos focos geográficos principais da sua análise. Além do mais, 
através de contatos pessoais e profissionais com Dean, vinha 
seguindo a feitura desse seu livro, tendo inclusive recebido do 
autor pelo menos dois textos de sua autoria mais tarde incorpo-
rados ao livro. Dean trabalhou no seu manuscrito pelo menos 
até o início de 1994. Por esses motivos, introduzi no texto ora 
publicado alguns confrontos com e citações desta grande obra 
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de Dean, enriquecendo o meu próprio texto com a sua diligência 
e meticulosidade de pesquisador. Esta foi a maneira mais prática 
e substantiva que encontrei para ‘atualizar’ um texto que estava 
‘pronto’ em 1992, sem atrasar mais a sua publicação.

    José Augusto Drummond

    Rio de Janeiro, janeiro de 1996
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Parte I

Paraíso Perdido, 
Redescoberto e Destruído: 

O Rio de Janeiro dos Sambaquis aos 
Cafezais
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1 INTRODUÇÃO: 
 RECURSOS NATURAIS,  
 CULTURA E hISTóRIA

Quem viu naquela época a Bacia do Paraíba, ostentando 
soberbamente o vasto oceano de suas culturas, e observa 
hoje a desolação de suas terras despidas, a decadência 
de suas cidades e a depreciação geral das propriedades, 
o esqueleto das fazendas, cuja casaria deixa a impressão 
de um monte de ossadas, sente a tristeza apertar-lhe o 
coração.

Nilo Peçanha, 1904*  

Drama recorrente
O particular recanto do globo terrestre no qual se situa a efême-
ra entidade política que é o Estado do Rio de Janeiro foi pouco 
modificado pelo Homo sapiens sapiens até bem recentemente 
na história registrada da humanidade. No entanto, este recanto é 
hoje, em sua quase totalidade, um dos muitos territórios do nosso 
planeta desgastados ao extremo pela ação da espécie humana. 
As terras fluminenses foram palco da encenação de um dos dra-
mas mais comuns à trajetória da espécie humana: a exploração 
excessiva ou destrutiva dos recursos naturais. 

O objetivo da Parte I deste texto é precisamente discutir os efeitos 
cumulativos das atividades humanas sobre a ecologia das terras 
fluminenses, como preâmbulo ao estudo da situação ambiental 
e administrativa dos quatro parques nacionais situados nessas 
terras. A pergunta mais geral que orienta este texto é, portanto: 
quais as características naturais dos parques nacionais existentes 
num território tão profundamente alterado pela ação humana? Em 
outras palavras: o que restou ou renasceu para ser preservado 
em terras tão sobreexploradas?

*	 Nilo	Peçanha,	importante	político	fluminese,	foi	governador	do	Estado	do	Rio	
de	Janeiro	e	presidente	da	República	em	1909-1910.
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Caberia aqui tratar de uma pergunta mais grandiloqüente, em clave 
quase filosófica: até que ponto foi excepcional essa sobreexplo-
ração dos recursos naturais, no contexto da trajetória humana? 
A resposta, na verdade, é que a encenação fluminense do drama 
da exaustão de recursos, se vista no contexto da história das ci-
vilizações, não tem maior originalidade. A espécie humana é uma 
tenaz exploradora de recursos e conta com uma ferramenta de 
eficácia única para isso, a cultura. Quanto às florestas em parti-
cular – fator proeminente da natureza fluminense – elas têm sido 
sistematicamente usadas, abusadas e destruídas, principalmente 
(mas não unicamente) por fornecerem uma das matérias-primas 
mais úteis para os humanos, a madeira.

Perceber essa recorrência, paradoxalmente, não conduz neces-
sariamente a uma preocupação com a questão. Eu, talvez na 
contramão, me preocupe e conclua, talvez sem realismo: ‘Não 
devemos nem precisamos fazer o mesmo que os outros’. Outros, 
no entanto, mais numerosos e pragmáticos, preferem dizer: ‘Esta-
mos apenas fazendo o que os outros fizeram antes de nós’. Essas 
atitudes polares não conseguem dialogar com facilidade, e mais 
freqüentemente se denunciam mutuamente em tons catastróficos. 

De fato, em épocas remotas e recentes, da China, India e Oriente 
Médio antigos ao Dust Bowl das grandes planícies dos EUA neste 
século, recursos abundantes foram sobreexplorados por popula-
ções empreendedoras e otimistas de muitas civilizações. Depois 
de prazos que sempre parecerão curtos aos protagonistas e aos 
estudiosos – mas não aos ‘pragmáticos’ – os estilos e níveis de vida 
arduamente construídos perderam sua sustentação ambiental e 
ruíram. Por vezes eles tiveram uma sobrevida a partir da migração, 
da colonização, da conquista ou da pilhagem – ou seja, a partir do 
consumo de recursos naturais de outros lugares. O esgotamento 
de recursos naturais - principalmente florestas e solos agrícolas 
– esteve quase sempre associado à decadência ou à débâcle de 
grandes e pequenas civilizações do passado remoto e recente.

Ainda assim, há muitos detalhes de cenário, texto e desempenho 
que fazem da história ambiental do Estado do Rio de Janeiro uma 
encenação singularmente pungente desse enredo dramático e 
que merece a nossa atenção. Talvez possamos mesmo aprender 
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alguma coisa com o nosso próprio passado recente, embora o 
‘aprendizado histórico’ seja muito mais uma esperança dos his-
toriadores ou um sonho dos românticos do que um fato social 
corriqueiro. A destruição das florestas fluminenses foi um capí-
tulo da destruição da Mata Atlântica brasileira, a maior floresta 
tropical eliminada pela ação humana em tempos históricos. Além 
do mais, nós, brasileiros, somos hoje um dos povos que mais 
territórios ‘virgens’ temos ainda a ocupar efetivamente, inclusive 
na Amazônia, que contém a maior parcela das matas tropicais 
remanescentes do planeta. Quais são os nossos ‘antecedentes’ 
neste tipo de empreendimento? Que ‘aprendizado’ podemos e 
queremos retirar desses antecedentes? Quais são as perspectivas 
de recuperacão dos recursos naturais destruídos?

Infelizmente, o estudo da história ambiental do Estado do Rio 
de Janeiro revela um precedente integralmente ‘desastroso’, entre 
outros ocorridos em território atual do Brasil. A maneira ‘brasi-
leira de’ ocupar territórios ‘novos’ tem sido tão imediatista e tão 
predatória quanto a de muitos povos antigos e contemporâneos, 
com os quais aparentemente só aprendemos a lição do otimismo 
míope. Aprendemos apenas a ser ‘pragmáticos’. Nossos esforços 
de recuperar recursos naturais exauridos também têm sido pífios. 
Vale a pena, portanto, incluir o drama socioambiental fluminense 
na lista crescente dos casos documentados de inviabilização da 
vida humana pela disrupção dos ecossistemas e pela exaustão 
de recursos. A literatura estrangeira e brasileira registra muitos 
títulos escritos por cientistas sociais que se ocupam de processos 
de consumo de recursos ambientais por diferentes sociedades 
humanas. Lewis Mumford, em Techinics and Civilization (New 
York, 1934), escreve uma história das civilizações com grande 
sensibilidade para as relações entre a tecnologia, as estruturas 
sociais e os recursos naturais. Dois textos clássicos sobre o des-
tino das civilizações e suas relações com os recursos do solo são 
Tom Gale e Vernon Gill Carter, Topsoil and civilization (Lincoln, 
University of Nebraska Press, 1955) e Edward Hyams, Soil and 
civilization (New York, Harper and Row, 1976). Um texto que 
correlaciona explicitamente a ascensão e a queda das civilizações 
com a disponibilidade de florestas e de madeira é o de John 
Perlin, A Forest Journey – The role of wood in the development 
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of civilization (New York, Norton, 1989). A historiografia norte-
-americana conta com muitos excelentes títulos recentes lidando 
principalmente com histórias ambientais regionais. Entre outros, 
Donald Worster, Dust Bowl – The southern plains in the 1930’s 
(Oxford, Oxford University Press, 1982); Rivers of Empire – water 
aridity and the growth of the american west (New York, Pantheon, 
1985); William Cronon, Changes in the land – indians, colonists 
and the ecology of New England (New York, Hill and Wang, 
1983); Richard White, Land use, environment and social change 
– The shaping of island county, Washington (Seattle, University of 
Washington Press, 1980); Michael Williams, Americans and their 
forests (Cambridge, Cambridge University Press, 1989). Há ainda 
dois excelentes livros de Alfred Crosby citados em notas dos 
capítulos seguintes. Do mesmo Richard White há uma boa apre-
ciação crítica da historiografia ambiental norte-americana em En-
vironmental History: The Development of a New Historical Field, 
Pacific historical review, 1985, p. 297-335. The ends of the earth 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988), é uma excelente 
coletânea, editada por Donald Worster, com estudos de história 
ambiental de diversas partes do mundo, como Suécia, Inglaterra, 
India e Costa do Marfim. Tem ainda uma extensa bibliografia e 
excelente apreciação temática e metodológica escrita pelo próprio 
Worster sobre os rumos da história ambiental. As perspectivas 
atuais da história ambiental norte-americana são instigantemente 
discutidas na mesa-redonda publicada sob o título A Round Table: 
Environmental History, em The journal of american history, 76 (4), 
March, 1990. Sobre história ambiental ver ainda o meu texto – A 
história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa, Estudos 
Históricos, 4(8), 1991, p. 177-197.

Para o Brasil, contamos com alguns estudos sociais e históricos 
com grande sensibilidade para o papel dos fatores naturais e 
ambientais. Gilberto Freyre, em Nordeste – aspectos da influên-
cia da cana sobre a vida e a paisagem do nordeste do Brasil (5. 
ed. Rio de Janeiro, José Olympio; Recife, Fundação do Patrimô-
nio Histórico e Artístico de Pernambuco, 1985), fez um estudo 
excelente e pioneiro de história ambiental do Nordeste úmido 
brasileiro. Outro estudioso brasileiro que desde cedo explorou 
com elegância e erudição as relações entre a sociedade e meio 
ambiente é Sérgio Buarque de Holanda. Ver de sua autoria, entre 
outros, Caminhos e fronteiras (3. ed. São Paulo, Companhia das 
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Letras, 1994); Monções (3. ed. rev. e amp7. São Paulo : Brasiliense, 
1990); e O Extremo Oeste. (São Paulo : Brasiliense e Secretaria 
de Estado da Cultura, 1986). Caio Prado Junior, em Formação do 
Brasil contemporâneo (São Paulo, 1942), produziu o mais abran-
gente estudo histórico escrito por brasileiros atentando para as 
relações entre os colonizadores europeus e os distintos meios 
naturais do vasto território brasileiro. Obras de estrangeiros tam-
bém têm dado contribuições excelentes para o estudo conjunto 
da sociedade e da natureza no Brasil. Temos o clássico estudo 
de geografia humana de Pierre Monbeig, Pioneiros e fazendeiros 
de São Paulo (São Paulo : Hucitec e Polis, 1984). O historiador 
norte-americano Warren Dean escreveu a primeira história am-
biental de grande porte focalizada quase exclusivamente sobre o 
Brasil: O Brasil e a luta pela borracha (São Paulo, Nobel, 1989). 
Mais recentemente, o mesmo Dean publicou um texto intitulado 
With Broadax and Firebrand – The Destruction of the Brazilian 
Atlantic Forest (Berkeley, University of California Press, 1995), 
integralmente dedicado à destruição da Mata Atlântica brasileira. 
A editora Companhia das Letras está preparando uma tradução 
para o português deste importante livro, com publicação prevista 
para o fim de 1996.

Espero com a Parte I deste texto provocar algumas reflexões não 
apenas sobre o nosso passado e presente mais propriamente 
fluminenses, mas principalmente sobre duas outras coisas: a) as 
opções brasileiras atuais e futuras, sobre o uso de vastos recursos 
naturais de regiões brasileiras de fronteira; e b) os altos custos 
sociais e ambientais dos usos ‘pragmáticos’ dos recursos naturais 
. A Parte I servirá também para oferecer o contexto ambiental e 
histórico à análise dos parques nacionais fluminenses, na Parte II.
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2 VISÃO DO PARAíSO: 
 OS AMERíNDIOS NO BRASIL  
 E NO RIO DE JANEIRO

A volta do bom selvagem
Na imaginação ambientalista contemporânea, os ameríndios (e 
os povos ‘primitivos’ em geral) são quase sempre ‘absolvidos’ de 
qualquer responsabilidade quanto a mudanças ocorridas no seu 
meio ambiente natural. Os motivos disso variam de um romantis-
mo etnocêntrico a uma síndrome de culpa. Não cabe analisar uma 
ou outra aqui. Afirmo apenas que a ‘naturalização’ desses povos, 
aparentemente um gesto generoso e revisionista de valorizar as 
suas virtudes ‘ambientalistas’, é pouco mais do que uma derivação 
de formas simbólicas etnocêntricas mais violentas de destituí-los 
de cidadania no universo da cultura humana. Na verdade, esses 
povos são dotados de ‘cultura’, que é, entre muitas outras coisas, 
o mais poderoso instrumento para aperfeiçoar e ampliar o uso 
dos recursos do meio ambiente. Esses povos são, portanto, o 
ponto de partida ‘obrigatório’ de qualquer estudo sistemático das 
alterações humanas nas terras das Américas e de qualquer outro 
lugar onde existam ou tenham existido. Os impactos ambientais 
‘não’ começam, portanto, com o desembarque dos primeiros 
europeus, a não ser que eles desembarquem em terras nunca 
habitadas pelos humanos, o que certamente não foi o caso no 
continente americano.

Persistir nesta ‘absolvição ecológica’ dos povos ‘primitivos’ é uma 
atitude romântica, no sentido ruim que a palavra pode ter. É tam-
bém um autêntico etnocentrismo às avessas. Para a compreensão 
dos impactos ambientais dos humanos, a idéia do ‘bom selvagem’ 
em ‘total harmonia com a natureza’ é integralmente enganadora, 
como de resto acontece com ‘bom selvagismo’ na imaginação 
política clássica e contemporânea. Toda sociedade humana tem 
uma cultura, consome recursos naturais e provoca ‘impactos’ no 
equilíbrio (se é que tal coisa existe) do mundo ‘natural’. Não existe 
qualquer ‘cultura’ inteiramente submetida ao ‘natural’, embora seja 
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certo dizer que algumas culturas têm usos menos destrutivos dos 
seus ambientes naturais.

Os povos indígenas da América – uma  
presença antiga
As populações ‘nativas’ do continente americano são na verdade 
migrantes relativamente recentes na história da expansão da 
espécie humana pelo planeta, ainda que a essa sua presença 
seja muito mais antiga do que a de europeus e africanos. Foi 
apenas nos últimos 15 a 20 mil anos, período não muito grande 
na arqueologia registrada do Homo sapiens sapiens, que popu-
lações humanas, oriundas do continente asiático e/ou de ilhas 
do Pacífico, deixaram marcas de ocupação definida e definitiva 
em várias partes do continente americano. Esse continente, aliás, 
foi o último do planeta a ser invadido e permanentemente ha-
bitado pelos humanos. No entanto, alguns milhares de anos são 
suficientes para que uma população humana dotada de certos 
traços culturais até ‘simples’ afete e modifique significativamente 
o ambiente em que vive.

Em algumas regiões do continente americano formaram-se socie-
dades complexas, de alta densidade e dimensão populacionais, 
com marcadas hierarquias sociais e dotadas de algumas tecno-
logias relativamente avançadas, agrícolas, pecuárias e artesanais, 
como maias, aztecas e incas. Darcy Ribeiro as chama de “impérios 
teocráticos de regadio”. Os seus impactos ambientais se aproxi-
mam daqueles bem amplos causados pelos povos neolíticos da 
Ásia, de quem foram contemporâneos. Em outras regiões, preva-
leceram populações paleolíticas de caçadores-coletadores, viven-
do em regime de comunidade primitiva, em grupos ou aldeias 
relativamente pequenos, nômades ou seminômades, com baixo 
grau de diferenciação social e tecnologias agrícolas e artesanais 
de rudimentares a simples, e sem animais domésticos. A essas 
Ribeiro reservou o nome de “aldeias agrícolas indiferenciadas” 
(RIBEIRO,1987). Os impactos ambientais desses grupos foram 
muito diferentes, mas ainda assim deixaram os seus registros 
indiscutíveis.
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Tudo indica que no território brasileiro como um todo, foi este 
segundo tipo de sociedade humana que prevaleceu antes da che-
gada dos europeus nos fins do século XV. Tanto Betty Meggers 
quanto William Denevan e Anna Roosevelt registram na Amazônia 
brasileira a existência de algumas sociedades com agricultura 
mais intensiva, densidade populacional maior e aldeias maiores, 
possivelmente marcadas por hierarquias sociais (MEGGERS, 1984 
; ROOSEVELT, 1992 ; DENEVAN, 1992; OLIVEIRA, 1983). Algu-
mas delas tinham desaparecido antes da chegada dos europeus 
(como os povos da fase Marajó, no delta do Amazonas), mas ou-
tras ainda estariam presentes no médio rio Amazonas em torno 
de 1500 (como os da fase Tapajós). Mas a prevalência geral das 
“aldeias agrícolas indiferenciadas” no futuro território brasileiro 
não é desmentida por esses registros. Com algumas diferenças 
regionais, as nações e agrupamentos de indígenas em terras 
brasileiras estavam desdobrados em milhares de aldeias semi-
permanentes com algumas centenas a alguns pouco milhares de 
habitantes. Eles viviam de uma combinação de caça, pesca, coleta 
e de uma agricultura ainda em fase inicial de desenvolvimento. 
Acredita-se que os primeiros migrantes asiáticos-oceânicos ou 
seus descendentes chegaram ao atual território brasileiro muitas 
gerações humanas depois de os migrantes originais terem feito 
as suas travessias originais do Estreito de Bering ou do oceano 
Pacífico. Os pioneiros humanos no continente americano encon-
traram um território vasto e diversificado, destituído de humanos, 
e se expandiram em várias direções, desenvolvendo adaptações 
a muitos ecossistemas de muitas latitudes – florestas temperadas 
e tropicais, desertos, montanhas, lagos, rios e litorais oceânicos.

Pesquisas recentes têm produzido evidências de que pelo menos 
em algumas regiões brasileiras a ocupação humana pode ser tão 
antiga quanto em qualquer outro ponto do continente americano. 
Alguns sítios arqueológicos descobertos recentemente no nordeste 
(Piauí), por exemplo, foram datados em cerca de 32000 anos, uma 
idade bem superior aos 6000 a 8000 que tradicionalmente se dá 
para a presença humana mais antiga em território brasileiro. De 
toda forma, tendo em vista as rotas presumidas de migração, a 
ocupação humana do litoral brasileiro do sudeste ( Rio de Janeiro 
em particular), deverá ter sido mais recente do que qualquer data 
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que se venha a estabelecer definitivamente para regiões mais ao 
norte e mais a oeste, por onde teriam vindo as diversas ondas 
migratórias de populadores originais. A presença mais antiga de 
populações humanas no Estado do Rio de Janeiro é correntemente 
datada em 6000 a 8000 anos, no máximo (CROSBY, 1973, 1986 ; 
RIBEIRO, 1988, 1986, 1987 ; DENEVAN, 1992 ; DEAN, 1995, p. 24).

Usos milenares das terras brasileiras
Os impactos dos ameríndios sobre os ambientes em que viviam 
foram proporcionais aos tamanhos de suas populações, às suas 
tecnologias e à sua visão de mundo. As estimativas populacionais 
dos ameríndios residentes no atual território do Brasil à época da 
chegada dos primeiros europeus têm variado consideravelmente, 
e vêm crescendo. Os primeiros exploradores europeus que dei-
xaram relatos são quase unânimes em suas impressões sobre o 
número elevado, a boa saúde, a perfeita adaptação às terras e o 
vigor dos nativos. Destacam também o seu bom conhecimento 
dos recursos naturais de seus respectivos territórios, embora et-
nocentricamente lamentem a sua falta de interesse em explorá-los 
de forma intensiva ou comercial. No entanto, as suas estimativas 
da população indígena total são hoje consideradas meras advi-
nhações, baseadas em observações parciais e impregnadas pelo 
costumeiro otimismo dos primeiros documentos de descrição 
colonial, sempre precipitados em valorizar as terras ‘descobertas’.

Não havia entre os indígenas do atual território brasileiro organi-
zaçoes políticas centralizadas que abrangessem sequer os grupos 
lingüística e religiosamente assemelhados. Muito menos existiam 
impérios centralizados cuja ‘contabilidade de tributos’ auxiliasse 
na contagem dos súditos, tal como ocorreu quando os espanhóis 
liderados por Fernando Cortés derrotaram os astecas e assumiram 
o seu papel de coletador de tributos com conhecimento docu-
mentado sobre as populações e a localização dos povos súditos.

Como foi dito acima, a maioria dos nativos do atual território bra-
sileiro vivia em regime de comunidade primitiva, ou de “aldeias 
agrícolas indiferenciadas”. Aldeias permanentes ou temporárias 
tinham populações que variavam de algumas centenas a alguns 
poucos milhares de indivíduos. Regularmente a população das 
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aldeias se subdividia para cumprir migrações mais ou menos 
extensas, explorar recursos disponíveis em certas épocas do ano 
em determinados locais ou mesmo fundar novas aldeias depois de 
derrotas em guerras ou mortes de chefes. Os Tupi em particular, 
predominantes em quase todo o litoral brasileiro do ano de 1500, 
eram migrantes relativamente recentes do interior do continente 
e continuaram a exibir uma clara dinâmica migratória nos sécu-
los seguintes. Isso tudo evidentemente dificultava as estimativas 
populacionais dos colonizadores e viajantes, que podiam tomar 
um subgrupo pelo total ou o total como um subgrupo, ainda mais 
porque muitos narradores sequer tinham idéia do enorme tama-
nho das terras brasileiras. É preciso destacar também que muitas 
estimativas regionais e gerais dos portugueses eram tendenciosas, 
influenciadas pelo conhecimento dos povos indígenas mais co-
nhecidos por eles, especialmente os Tupi, espalhados pelo litoral 
Atlântico ou ao longo das rotas mais importantes de exploração.

As estimativas publicadas por antropólogos brasileiros sobre 
a população indígena total no Brasil, em 1500, variam de 2 a 
5 milhões. Mas pesquisas arqueológicas recentes continuam a 
empurrar para cima as estimativas. Roger Stone cita estudos 
arqueológicos e agroecológicos que apontam a possibilidade de 
apenas a Amazônia brasileira sustentar um total de 3,6 a 4,8 mi-
lhões de indígenas nômades, seminômades e sedentários. Susana 
Hecht menciona cifras ainda maiores – na ordem de 12 milhões 
de indivíduos – para a bacia amazônica como um todo. Denevan, 
o maior perito na matéria de populações pré-colombianas na 
América, recentemente apresentou uma cifra significativamente 
maior para a sua estimativa do número de ameríndios em 1492, 
e os seus cálculos para a Amazônia também subiram (STONE, 
1986, p. 29-30 ; HECHT, COCKBURN, 1989 ; DENEVAN, 1992 ; 
MORÁN, 1990).

Warren Dean calculou com cuidado a capacidade possível de 
sustentação de populações humanas duma área que inclui uma 
faixa substancial do território atual do Estado do Rio de Janeiro 
e uma pequena parte de São Paulo, nos anos imediatamente 
posteriores a 1500 (DEAN, 1984, p. 3-26, 1995). Ele destaca que 
grupos Tupinambá, em torno do ano 1100, desceram ao litoral 
dos planaltos florestados do interior, já portadores de uma tecno-
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logia agrícola adaptada à floresta. Eles assimilaram, mataram ou 
expulsaram povos de caçadores-coletadores nômades existentes 
nessas áreas fluminenses e paulistas. Esses povos deslocados 
pelos Tupi foram os criadores dos sítios arqueológicos chamados 
sambaquis.1 Em torno de 1500, os Tupinambá (aliás, adotados por 
Darcy Ribeiro como o modelo dos povos no estágio de “aldeias 
agrícolas indiferenciadas”), já estavam firmemente instalados nos 
litorais fluminense e paulista (e em quase todo o resto do litoral 
brasileiro). Praticavam regularmente a agricultura de ‘coivara’ que 
tinham trazido de suas migrações pelo interior do continente, 
exibindo bom conhecimento dos solos e das variações climáticas 
regionais, e ainda caçavam, pescavam e coletavam. 

Em qualquer lugar, a agricultura, mesmo rudimentar, permite 
densidades populacionais bem superiores à sustentada pela caça 
e coleta, pois fornece suprimentos maiores, mais diversificados 
e mais confiáveis de alimentos. Portanto, ao combinarem a co-
leta com a agricultura, os Tupi necessariamente desenvolveram 
populações e densidades populacionais bem maiores que as dos 
povos dos sambaquis, seus antecessores. Se não viveram perma-
nentemente no território fluminense, os povos dos sambaquis ao 
menos o usaram com regularidade por alguns milhares de anos. 
A prevalência dos seminômades Tupi significou portanto uma 
grande intensificação do uso humano do território fluminense 
(em termos de população e de tecnologia), território esse já sub-
metido há milênios ao uso mais ‘leve’ e esporádico dos anônimos 
povos dos sambaquis.

1	 Sambaquis	são	pilhas	de	conchas	de	moluscos	e	cascas	de	crustáceos	acu-
muladas	em	áreas	litorâneas.	Essas	pilhas	são	muitas	vezes	extensas	e	sem-
pre	relativamente	altas,	pois	os	povos	que	as	fabricaram	voltavam	anualmente	
aos	mesmos	locais	e	continuavam	jogando	fora	ali	as	conchas	e	outros	obje-
tos.	Acabavam	formando	pequenos	morretes	que	permitiam	acampamentos	
provisórios,	úteis	principalmente	em	áreas	inundáveis	de	manguezais,	afeta-
das	pelas	marés.	Eles	literalmente	acampavam	em	cima	do	seu	próprio	lixo.	
Os	arqueólogos	podem,	a	partir	do	estudo	destas	autênticas	‘lixeiras’,	deduzir	
inúmeros	aspectos	da	vida	dos	povos	dos	sambaquis:	dietas,	rotas	e	ciclos	
migratórios,	 tamanho	das	populações	e	vários	aspectos	da	cultura	material,	
como	uso	do	fogo,	domínio	de	técnicas	de	cerâmica	tipos	de	instrumentos	e	
adornos	etc.	Os	sambaquis,	por	vezes	chamados	de	concheiros,	são	comuns	
em	vários	pontos	do	litoral	brasileiro.	Ver,	a	esse	respeito,	KNRIP,	1993.
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As estimativas mínima e máxima de Dean para a densidade popu-
lacional dos Tupinambá nos litorais paulista e fluminense são 4,8 
e 5,3 habitantes por quilômetro quadrado. Considerando apenas 
as áreas costeiras mais facilmente habitáveis na região por ele 
estudada (planas e próximas do mar, estuários, baías e lagoas), 
isso se traduziria numa população de 57 mil a 63 mil Tupinambá. 
Essas cifras não incluem outras populações indígenas residentes 
no litoral do território fluminense, como os Goitacá, Maracajá e 
Goianá, presumivelmente tão densas ou numerosas quanto os 
Tupinambá. Aplicando a densidade populacional ótima calculada 
por Dean a outras áreas costeiras fluminenses, a sua população 
indígena total, em 1500, poderia muito bem exceder 150 mil. Em 
termos de pressões humanas sobre o ambiente fluminense, esta 
cifra, muito embora hipotética, está longe de ser desprezível. 
A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, só chegou a ter esse 
número de habitantes no século XIX, talvez em torno de 1850. 

Quando passamos da questão do número (presumivelmente ele-
vado) de indígenas fluminenses à do seu modo de vida, ou ao que 
os antropólogos chamam de ‘cultura material’, a cifra impressiona 
ainda mais. O aspecto mais importante da cultura material dos 
Tupinambá, do ponto de vista dos seus impactos ambientais, é a 
sua agricultura. Como outros povos indígenas da América, eles 
praticavam a coivara, uma forma de agricultura itinerante muito 
comum em áreas cobertas por florestas tropicais, em todo o mun-
do. Aliás, há antropólogos e historiadores das civilizações que 
acreditam que a agricultura de queimada – da qual a ‘coivara’ é 
uma variante – foi a primeira e duradoura forma de agricultura 
em todos os lugares do mundo. Ela teria sido erradicada apenas 
quando e onde se estabeleceram as grandes civilizações neolíti-
cas que passaram a disciplinar com outras tecnologias o uso de 
grandes áreas agrícolas, excluindo a agricultura de queimada. 

Como se sabe, a agricultura neolítica e o fenômeno quase sem-
pre simultâneo de domesticação de alguns animais herbívoros 
de grande e médio porte (bois, cavalos, cabras, ovelhas, porcos 
etc.) foram práticas culturais que em muito contribuíram para 
sedentarizar e aumentar as populações humanas. Proporcionaram 
também maior conhecimento e controle dos seus territórios e 
quase sempre intensificaram o uso e aceleraram a exaustão dos 
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recursos úteis de vastos territórios da face do planeta. (gouldblom, 
1992, cap. 3 e 4). De modo algum podemos, portanto, desprezar 
os impactos causados pela agricultura dos indígenas brasileiros, 
por mais simples ou ‘rudimentar’ que ela possa parecer.

Mas há outro elemento da cultura material indígena que ao 
mesmo tempo possibilita a agricultura de queimada e produz 
efeitos ambientais próprios e de larga escala. A ‘coivara’ é uma 
conseqüência direta, embora não necessariamente imediata, do 
controle humano do fogo, ou seja, do uso deliberado do fogo por 
populações humanas – em oposição a fogos ‘naturais’, causados 
por relâmpagos, erupções vulcânicas ou combustão espontânea 
de biomassa vegetal ressecada. O fogo de origem humana é um 
traço cultural ou tecnologia muito mais antigo e mais dissemina-
do do que geralmente se pensa. Para se ter uma idéia disso, na 
expansão dos modernos povos europeus para as diversas partes 
do planeta, iniciada nos fins do século XV, Stephen Pyne – que 
estudou muitos relatos de viajantes e etnografias – destaca que 
apenas três povos (nenhum deles do continente americano) foram 
registrados que não soubessem acender, manter e controlar o fogo.

Pelo que consta, portanto, todos os povos ameríndios tinham 
pleno domínio do fogo, que usavam para numerosos fins, todos 
eles com poder de modificar os meios naturais em pequena ou 
grande escala: limpeza de áreas para aldeias, plantações e áreas 
de caça; auxílio direto à caça, para cercar ou espantar animais 
em direções desejadas; estímulo ao crescimento de certas plantas 
resistentes ao fogo e que atraem herbívoros especialmente valo-
rizados como animais de caça; festas e rituais; arma de guerra; 
cerâmica; iluminação noturna, aquecimento e segurança contra 
animais predadores; e, por último, o cozimento, a preservação e a 
defumação de alimentos, um dos traços distintivos mais marcantes 
da espécie humana em relação aos demais animais. (PYNE, 1988 
; DEAN, 1995, cap. 2 e3)

Tal como muitas outras nações indígenas americanas, os Tupi-
nambá (e os Goianá e Goitacá) das terras fluminenses passaram, 
portanto, décadas ou mesmo séculos queimando regularmente 
porções das florestas tropicais nativas para abrir terras para a 
sua agricultura e outros fins. Além disso, queimavam a madeira 
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como lenha e usavam madeira e fibras vegetais para construção, 
armas, tecidos, cestaria, canoas etc. Não havia escassez de ma-
deira e florestas nas terras fluminenses, pois em torno de 1.500 
essas florestas eram a vegetação predominante, cobrindo mais de 
90% do território do atual Estado do Rio de Janeiro. Na discussão 
que se segue, focalizarei principalmente a destruição das flores-
tas para fins da agricultura de ‘coivara’, deixando implícitas as 
muitas outras formas citadas de consumo dos recursos florestais 
pelos indígenas.

A ‘coivara’ (também chamada de agricultura de queimada ou 
agricultura itinerante, e de swidden agriculture ou slash-and-
-burn agriculture, na abundante literatura de língua inglesa sobre 
o assunto) é basicamente um método rudimentar de rotação de 
áreas cultivadas, através de ciclos de queima, abertura, plantio e 
do ‘repouso’ de sucessivos lotes de terras originalmente cober-
tas por florestas primárias ou secundárias. A queima da densa 
biomassa vegetal das florestas tropicais libera para o solo um 
grande volume de nutrientes imediatamente aproveitáveis pelas 
novas plantas que se instalam depois do fogo, espontaneamente 
ou introduzidos pela ação humana. Isso é percebido tanto pelos 
povos primitivos quanto pela moderna ciência agronômica. A falta 
de ferramentas agrícolas metálicas, a rápida recuperação da flora 
tropical e uma disposição seminômade dos indígenas fluminenses 
faziam com que a exploração de cada lote agrícola durasse alguns 
poucos anos (de duas a cinco colheitas anuais). Esse detalhe é 
crucial para avaliar o impacto ambiental cumulativo da coivara, 
como veremos a seguir. 

Embora tecnologicamente ‘racional’, produtiva e capaz de fornecer 
significativos meios adicionais de subsistência para povos antes 
dependentes de caça, pesca e coleta, essa agricultura itinerante 
exige uma quantidade relativamente grande de reservas florestais 
agricultáveis para cada aldeia. Só essa extensividade garante a 
observação dos prazos adequados do ciclo de rotação de terras 
e do repouso suficiente de cada lote. Existe hoje uma polêmica, 
em escala mundial, sobre os tipos e a profundidade dos impac-
tos provocados pela agricultura de queimada na integridade dos 
ecossistemas de floresta tropical. Há desde aqueles que argumen-
tam que ela é destrutiva e irracional, sendo a maior responsável 
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pela perda de florestas tropicais em todo o mundo, até quem 
sustente que seja o único método viável de praticar agricultura 
nessas áreas tropicais (MEGGERS, 1984 ; MYERS, 1985 ; HECHT, 
COCKBURN, 1989).

O ponto crucial da polêmica está na questão da intensidade com 
que a agricultura itinerante é praticada nos mesmos lotes. Para 
que ela seja sustentável a longo prazo, é preciso que cada lote 
plantado seja usado por pouco tempo (dois a cinco anos) e logo 
abandonado para repouso por muito tempo (pelo menos 20 anos). 
Aliás, pesquisas cuidadosas como as de Padoch, Denevan e seus 
associados mostram que os termos ‘abandono’ ou ‘repouso’ não 
são os melhores para descrever o que na verdade é uma fase de 
usos e manejos menos intensivos dos lotes – caça, coleta de pro-
dutos naturais da mata secundária, coleta de bens eventualmente 
produzidos pelas plantas domesticadas, ‘abandonadas’ (PADOCH, 
IONG, 1987, p. 179-194 ; DENEVAN, 1984, p. 346-357 ; PADO-
CH, 1984, p. 47-58). Para haver sustentabilidade, portanto, o uso 
propriamente agrícola de cada lote pela agricultura de ‘coivara’ 
deve ser temporalmente limitado principalmente para evitar a 
exaustão dos solos e dos elementos físico-químicos do húmus, 
a massa de lixo florestal que normalmente se acumula sobre o 
solo das florestas tropicais e lhe repassa elementos de fertilidade. 

A combinação de agentes biológicos degradadores com a maté-
ria orgânica em decomposição do húmus é fundamental para a 
sustentação ou reprodução natural da floresta. De outro lado, o 
‘abandono’ de cada lote por pelo menos duas décadas é neces-
sário para permitir o crescimento de uma biomassa suficiente de 
vegetação secundária. Essa vegetação é que lentamente recupera 
o húmus; a queima de sua biomassa é que nutre ‘instantanea-
mente’ o solo no início do novo ciclo. Só com uma massa vegetal 
substancial o fogo produz quantidade suficiente de nutrientes 
para a agricultura, por ocasião da reabertura do lote. Ou seja, a 
capacidade de o fogo ‘fertilizar’ o solo novamente depende da 
quantidade de biomassa de flora secundária acumulada e queima-
da, e esta depende do tempo dado para o crescimento espontâneo 
da floresta secundária. 
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A baixa densidade populacional dos indígenas brasileiros, a sua 
propensão ao nomadismo ou seminomadismo e o seu conheci-
mento do potencial agrícola dos diferentes tipos de solos se com-
binavam para evitar que eles usassem os lotes com intensidade 
excessiva. Isso em princípio permitia a recuperação natural de 
vegetação secundária dos lotes agrícolas antigos e o seu uso agrí-
cola renovado. Como consequência, diminuía a pressão humana 
sobre as florestas mais fechadas ou virgens. Estas eram muito mais 
difíceis de serem preparadas para a agricultura, principalmente 
por causa do tamanho maior das árvores a serem derrubadas sem 
a ajuda de instrumentos metálicos. Na verdade, em torno de cada 
aldeia Tupi devia existir uma paisagem de ‘colcha de retalhos’: 
lotes agrícolas em produção, lotes recentemente abandonados 
cobertos por gramas e ervas, lotes recém-abertos mas ainda não 
plantados, lotes abandonados há mais tempo cobertos por ca-
poeira mais ou menos densa, e extensões de terra cobertas por 
florestas primárias não afetadas pela agricultura. 

Ou seja, geralmente a floresta tropical resiste a alterações locali-
zadas e recoloniza naturalmente trechos usados por algum tempo 
pela agricultura itinerante. No entanto, é preciso notar que uma 
floresta secundária, mesmo madura de algumas décadas, não tem a 
mesma composição, a riqueza biológico-ecológica e sequer a apa-
rência de uma floresta madura centenária. Uma floresta secundária 
que resulte da eliminação total ou quase total da cobertura vegetal 
original (para agricultura ou pecuária) é uma floresta alterada pela 
ação humana, quer os agricultores sejam Tupi ou europeus. Do 
ponto de vista ecológico, essa floresta secundária é um ‘ecossiste-
ma simplificado pela ação humana’, pois nela muitas espécies da 
mata primária estão faltando, temporária ou permanentemente. 
Como diz Dean, conforme os indígenas residentes em terras do 
Rio de Janeiro se tornaram mais dependentes da agricultura, sua 
sobrevivência dependia cada vez mais do consumo de “estoque 
biótico complexo da floresta madura”. Tudo indica que em tor-
no de 1.500 deles transitavam para uma dependência cada vez 
maior em relação à agricultura como fonte de alimentos, ainda 
que continuassem caçando, pescando e coletando. As pressões 
dos indígenas sobre a floresta, já multiplicadas 400 anos antes 
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pela chegada dos agricultores Tupi, estavam portanto quase que 
certamente crescendo de forma proporcional à sua população. 

Ou seja, no que toca aos recursos naturais úteis à espécie humana, 
os indígenas fluminenses não foram neutros ou inofensivos. Se os 
povos dos sambaquis concentravam o seu consumo em vegetais e 
animais selvagens, os Tupinambá estavam desde antes do ano de 
1100 usando vegetais domesticados que permitiram um grande 
aumento e adensamento populacionais. Isso, por sua vez, ampliou 
o consumo dos estoques disponíveis de recursos “selvagens” e 
as pressoes por expandir as áreas dedicadas às plantas domesti-
cadas. Assim, a pressão sobre o capital natural estava crescendo 
independente da presença de europeus.2

O mais importante até aqui é que a população indígena do atual 
território fluminense era grande, antiga e tinha tecnologia agrícola 
mais do que suficiente para alterar – embora não para destruir 
– ‘qualquer equilíbrio ecológico natural’ porventura existente 
na região antes de sua presença. Na verdade, grande parte das 
florestas virgens do continente americano que impressionavam 
tanto os europeus recém-chegados tinha sido em algum grau mo-
dificada pela agricultura de ‘coivara’. Ainda assim, essa população 
indígena não foi um fator de disrupção dos ecossistemas locais. 
Há muitos fatores ‘moderadores’ a considerar. Eles tornaram os 
indígenas apenas ‘modificadores’ desses ecossistemas. Veremos 
esses fatores a seguir.

Os indígenas fluminenses e a variedade de 
recursos naturais
No fim das contas, a agricultura itinerante dos Tupinambá e ou-
tros indígenas fluminenses era mesmo incipiente. O número de 
espécies cultivadas era modesto e as áreas efetivamente plantadas 
não eram grandes. A população indígena, embora crescente, era 
pequena e dividida em aldeias que raramente tinham mais de 

2	 É	oportuno	lembrar	aqui	que	não	há	registro	de	animais	domésticos	de	serviço	
entre	 os	 indígenas	 do	 território	 brasileiro.	 Eles	 teriam	 aumentado	muito	 as	
pressões	sobre	o	‘capital	natural’,	pois	exigem	pastos	ou	rações	geradas	por	
plantas	domesticadas	ou	coletadas,	além	de	multiplicar	a	capacidade	humana	
de	alterar	o	meio	ambiente.	Os	animais	domésticos,	que	se	alimentem	por	si	
mesmos	ou	sejam	alimentados	por	alimentos	plantados	ou	coletados,	acabam	
competindo	com	a	fauna	selvagem	por	meios	limitados	de	subsistência.
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mil pessoas. O seminomadismo desestimulava proles numerosas. 
Os níveis de consumo eram de subsistência. Considere-se ainda 
que muitas faixas de território, mesmo na área litorânea onde 
se concentravam os indígenas fluminenses, eram disputadas por 
grupos distintos e por isso não estavam sujeitas à exploração 
sistemática. Ou seja, para o conjunto das populações indígenas 
existiam áreas de fronteira onde eles não faziam trabalho agrícola, 
sendo por isso pouco usadas ou apenas marginalmente utilizadas.

Acima de tudo, é preciso recordar que a baixada litorânea flu-
minense tinha recursos naturais úteis em grande quantidade e 
variedade. Dean destaca, com muita propriedade, que os indígenas 
fluminenses de 1500 não tinham uma dieta de fome. Muito pelo 
contrário, a sua dieta era rica e variada e nem toda ela depen-
dia de derrubada de florestas. Isso indica não apenas a escala 
relativamente pequena da agricultura, mas ainda o consumo de 
numerosos outros recursos além de plantas domesticadas para a 
subsistência dos nativos. Essa abundância de recursos alimentares 
nos estuários, mangues, florestas, lagoas, rios e baías conspirava 
contra um grande investimento de trabalho na agricultura. A dieta 
Tupinambá incluía toda espécie de caça (mamíferos, aves, quelô-
nios, répteis), inúmeros peixes e outros seres de água doce e de 
mar (camarões, pitus, botos e até baleias), ovos de aves marinhas, 
moluscos e crustáceos habitantes dos lamaçais dos mangues e 
até certos tipos de formigas. Os indígenas também coletavam 
castanhas, frutas, mel, raízes e outros alimentos silvestres. 

Todos são recursos naturais renováveis, quando usados para 
subsistência de populações modestas e esparsas. Nessas circuns-
tâncias de abundância de recursos coletáveis, a ‘coivara’ exigia 
apenas 20 km2 de terras usadas e em (Warren Dean) por aldeia 
para complementar a subsistência da população com feijão, mi-
lho, mandioca, inhame, amendoim, abóbora, batata etc. Assim, os 
indígenas distribuíam as suas pressões de subsistência por uma 
grande variedade de recursos (terrestres e aquáticos) e não che-
garam a ameaçar a integridade do recurso terrestre fundamental, 
as florestas tropicais.

Voltemos à questão da intensidade da agricultura itinerante. Afir-
mei que o reaproveitamento de antigas áreas de plantações, cober-
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tas por capoeiras (matas secundárias) era certamente preferível à 
difícil abertura de novas áreas cobertas com florestas nativas ou 
de capoeiras antigas. Os indígenas sabiam identificar as virtudes 
agrícolas dos solos já usados. Havia ainda conveniências como 
topografia plana e boa localização que faziam alguns lotes mais 
desejáveis do que outros. Os indígenas desconheciam machados e 
serras metálicas antes da chegada dos europeus, o que dificultava 
extraordinariamente a derrubada das muitas árvores grossas; a 
falta de foices e enxadas impedia um controle mais efetivo das 
ervas indesejadas e estimulava o abandono mais rápido das áreas 
cultivadas. Isso, por sua vez, favorecia a formação de florestas 
secundárias de porte significativo em período relativamente cur-
to (duas ou três décadas). O resultado líquido desses fatores, já 
mencionado, era o uso repetido de áreas agrícolas conhecidas e 
a redução da pressão sobre as florestas nativas.

Outros fatores também moderavam o impacto dos indígenas flumi-
nenses sobre as florestas e outros componentes do ambiente. Os 
indígenas se concentravam na Planície Costeira. As extensas áreas 
montanhosas do Estado do Rio de Janeiro eram usadas apenas 
para expedições periódicas de caça e coleta ou para migrações. 
O frio, o excesso de chuvas, a virtual ausência de planaltos e 
as encostas íngremes desestimulavam a localização de aldeias e 
plantações nas montanhas da Serra do Mar. 

Detalhe fundamental é que não existe registro de que qualquer 
recurso usado pelos diversos grupos indígenas fosse objeto de 
comércio ou trocas em larga escala. Em outras palavras, não havia 
‘estímulos de mercado’ para produzir/coletar determinados bens 
numa escala superior à da subsistência, tal como ocorreria, por 
exemplo, com o pau-brasil logo após a chegada dos primeiros 
europeus. Quando os europeus estimularam (inclusive com a 
doação de machados metálicos) os nativos litorâneos a coletar 
o pau-brasil na Mata Atlântica, em poucas décadas a árvore se 
tornou rara em torno das aldeias litorâneas e das rotas para o 
interior. É muito improvável que os indígenas, que localizavam, 
cortavam e transportavam as toras de pau-brasil, se importassem 
ambientalmente com a sua rarefação.
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Relatos dos missionários, viajantes e exploradores do século 
XVI mostram que os indígenas fluminenses não tinham animais 
domésticos, como bois, cabras, ovelhas, porcos, cavalos (todos 
introduzidos pelos europeus) ou lhamas (como alguns povos 
andinos). Como foi dito acima, tais animais exigiriam áreas de 
pastoreio fabricadas e mantidas pelos humanos, ou rações origi-
nárias de plantações. Ou seja, não havia animais domésticos que 
aumentassem indiretamente a pressão humana sobre as florestas 
fechadas e multiplicassem a energia disponível para ampliar a 
agricultura. A formação de pastagens é historicamente uma das 
atividades humanas de maior impacto ambiental, pois implica ne-
cessariamente no empobrecimento biótico de grandes extensões 
de ecossistemas mais complexos. (CRONON,1983)

Aliás, antes de 1500 os indígenas fluminenses sequer tinham 
cães domésticos, aliados tradicionais de muitos povos caçadores 
na localização e perseguição dos animais de caça. Adotaram-
-nos rapidamente, a partir de trocas com os europeus. O mesmo 
ocorreu com as galinhas. Os únicos animais sistematicamente 
domesticados – mais freqüentemente capturados e depois criados 
em cativeiro – pelos indígenas fluminenses antes da chegada dos 
europeus não eram de serviço. Eram aves – principalmente psi-
tacídeos (papagaios, araras, jandaias, periquitos e ranfustídeos) 
tucanos cuja plumagem era usada para fins utilitários, rituais ou 
estéticos. Pequenos primatas (micos) eram às vezes mantidos 
como brinquedos infantis. Os efeitos disso sobre as populações 
desses animais eram provavelmente mínimos, embora não se 
possa ignorar que povos primitivos por vezes fazem perseguições 
implacáveis contra certas espécies animais.

Mitos e usos dos recursos
Uma ordem bem distinta de considerações se coloca quando pas-
samos das variáveis populacionais e tecnológicas para os valores 
culturais dos indígenas. Em todo o território brasileiro eles eram 
míticos nas suas religiões e cosmogonias. Os mitos abarcavam 
os seus conceitos sobre o mundo natural. As religiões históricas 
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judaico-cristãs, em contraste, romperam com os mitos, desencan-
taram as paisagens e desenvolveram uma verdadeira abominação 
pela natureza intocada pela mão humana. Coerentemente, elas 
desprezam os povos animistas (idólatras) cujas cosmogonias os 
submetem aos processos naturais. Em contraste com todos os colo-
nizadores cristãos europeus (herdeiros da tradição judaico-cristã), 
a visão de mundo dos ameríndios era mítica, especialmente no 
tocante aos relacionamentos entre humanos e os demais elemen-
tos do mundo natural. Os povos míticos valorizam os territórios 
que habitam como portadores de elementos dotados simultane-
amente de valores terrenos e extra-terrenos. Ou seja, a terra e 
os demais elementos do ambiente natural têm ao mesmo tempo 
valores utilitários e sagrados. Os seus usos são por isso muitas 
vezes condicionados por interdições religiosas específicas. Nor-
malmente as religiões míticas derivam de narrativas fundadoras 
em que animais, plantas, rios ou montanhas têm papéis cruciais 
em episódios da construção da cultura e da sociedade humana, 
tais como a criação do mundo, a aparição do homem, a invenção 
de ferramentas, a descoberta do fogo ou da agricultura etc. 

Uma visão exageradamente romântica da mente mítica sustenta 
que ela faz dos povos míticos agrupamentos humanos ecológi-
cos ou ambientalistas, eximindo-as dos impactos sobre os seus 
ambientes. É bem mais realista reconhecer que os povos míticos 
têm restrições culturais ao consumo ampliado de muitos recursos 
naturais, mas que nunca deixam de usá-los sistematicamente, de 
acordo com uma escala de necessidades geralmente modesta. Ou 
seja, as restrições míticas implicam em usos distintos daqueles 
usos dos povos de religião histórica, mas não eliminam o consu-
mo dos recursos naturais nem anulam os impactos disso no meio 
ambiente. A própria ausência ou fraqueza de relações comerciais 
internas a cada grupo ou entre os grupos indígenas americanos 
– que não tem necessariamente fundamentação religiosa – já é 
em si mesma uma poderosa restrição cultural ao consumo de 
recursos naturais. (TURNER, 1990; RIBEIRO, 1988; CAMPBELL, 
1970; SAHLINS, 1972)

O mais importante neste particular é entender que os marinheiros, 
soldados, padres e colonizadores europeus que chegaram ao lito-
ral fluminense nos primeiros anos do século XVI não encontraram 
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uma paisagem intocada pelas mãos humanas. Encontraram um 
território explorado por populações humanas (a) de presença 
muito antiga; (b) dotadas de tecnologias adaptativas (nomadismo, 
fogo e agricultura, principalmente) capazes de provocar alterações 
significativas no ambiente; (c) conhecedoras e consumidoras de 
muitos recursos naturais disponíveis. Aos olhos encantados de 
muitos viajantes europeus, porém, os impactos ambientais dos 
nativos como que desapareciam na riqueza da luxuriante paisa-
gem tropical. 

As primeiras narrativas européias destacam muito mais o caráter 
edênico das terras virgens e os abundantes recursos naturais 
(reais ou imaginários), como terras, plantas e ouro, que os co-
lonizadores poderiam explorar. Tal como muitos ambientalistas 
contemporâneos, aquelas narrativas minimizaram ou ignoraram 
as alterações ambientais produzidas pelos idólatras semi-nus que 
habitavam as terras recém-descobertas. Esta foi uma operação 
cognitiva etnocêntrica que em primeiro lugar destituiu os indí-
genas do estatuto de humanidade plena. ‘Naturalizados’ podiam 
ser tratados (realmente foram) pelos europeus como animais ou 
seres sub-humanos. E mais: essa operação apagava o trabalho 
indígena – coleta, caça e agricultura – e anulava os seus direitos 
à terra e aos seus frutos. É curioso observar como boa parte dos 
ambientalistas contemporâneos recaiu nessa etnocêntrica natu-
ralizacão dos povos indigenas, a pretexto de salvar indígenas 
remanescentes, suas culturas e suas terras. A causa é nobre, mas 
a sua sustentação é equivocada.

De toda forma, destaco que as minhas conclusões sobre os im-
pactos ambientais das populações indígenas do Estado do Rio de 
Janeiro são um tanto diferentes das de Warren Dean. Ele sustenta 
que um pico hipotético de 9 habitantes por km2 na densidade 
populacional dos indígenas, por um período de 500 anos, talvez 
tivesse causado, apenas pelos usos associados à coivara, a destrui-
ção total das florestas costeiras fluminenses uma vez a cada 110 
anos. Esse prazo não permitiria a reconstituição de uma floresta 
tropical de clímax ou madura. Nessa hipótese, a paisagem florística 
predominante na faixa litorânea do Estado do Rio de Janeiro, em 
1500, teria sido inteiramente fabricada ou profundamente alterada 
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pelo homem – depois de vários ciclos completos de substituição 
de florestas maduras por lotes agrícolas.

Supondo, no entanto, que os 150 mil indígenas da população 
hipotética máxima de indígenas fluminenses se distribuíssem em 
150 aldeias de mil habitantes, cada uma delas requerendo 20 km2 
(calculados pelo mesmo Dean) de área florestal a ser plantada 
num ciclo rotativo, este tipo de impacto direto da agricultura indí-
gena afetaria uma área total de 3000 km2, apenas 9% do território 
fluminense atual. O uso repetido das melhores terras agrícolas 
impediria esse ciclo de uso total a cada 110 anos. Em outro texto, 
o mesmo Dean faz um cálculo bem mais ameno do alcance dos 
impactos ambientais da agricultura dos ameríndios do Sudeste 
brasileiro. Ele estima que apenas “5%” da paisagem original de 
florestas tropicais e subtropicais, de campos gerais e de campos 
cerrados do extenso planalto paulista foram transformados em 
cinco séculos pela agricultura itinerante de uma numerosa e densa 
população indígena dotada da mesma tecnologia agrícola, antes 
da chegada de europeus. (DEAN, [s.d.], p. 77) 

Portanto, parece-me mais factível supor que (a) os impactos dos 
indígenas fluminenses se concentraram na Planície Costeira, me-
nos de 1/3 da área do atual Estado do Rio de Janeiro; (b) grande 
parte desses impactos se deu sobre recursos naturais renováveis; 
e (c) isso se deu em escalas compatíveis com a renovação natural 
da floresta e de outros recursos. Em suma, penso que uma popu-
lação indígena razoavelmente grande viveu em terras fluminenses 
por um período longo, com uma tecnologia relativamente impac-
tante, mas sem erradicar nem alterar radicalmente a cobertura 
florestal e sem destruir qualquer outro recurso ambiental de que 
se tenha notícia.

Quando os marinheiros e colonizadores europeus chegaram ao 
litoral fluminense, as cores, os cheiros, os sabores e os sons es-
timularam uma visão do paraíso. A angustiada cultura européia 
– mergulhada em inquisições, cruzadas, guerras e cismas religio-
sos, doenças epidêmicas e miséria – os predispunha a encontrar 
um paraíso terrestre. Como foi dito, eles ficaram impressionados 
com a condição aparentemente virgem daquelas terras ‘perdidas’ 
e agora diligentemente ‘descobertas’ com a ajuda do deus dos 
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cristãos. Como mostra Sérgio Buarque de Holanda, com erudição, 
elegância e humor, não foram poucos os viajantes e teólogos 
europeus do século XVI – portugueses, espanhóis, franceses, ho-
landeses, italianos ou alemães – que acreditaram seriamente estar 
nas Américas o paraíso terrestre. (HOLANDA, 1985) O próprio 
Colombo escreveu sobre isso.

No mínimo do seu entusiasmo, os viajantes europeus se imagi-
navam e se descreviam em tons bíblicos como os portadores da 
civilização e da verdadeira religião, penetrando num ‘deserto’, a 
ser conquistado e dominado para a glória de seu deus e reis. São 
copiosas nas crônicas coloniais as comparações entre os coloniza-
dores europeus e a saga do êxodo dos antigos israelitas, narrada 
no Velho Testamento. A América era a nova “terra prometida” 
para os europeus. No Brasil, em particular, colonos, mercadores, 
fazendeiros, militares, marinheiros e padres portugueses, repre-
sentando o bastião mais conservador do catolicismo europeu 
em crise (com a Reforma Protestante), formaram tacitamente um 
exército invasor cuja missão – cumprida com grande eficiência, 
aliás – foi assegurar as ‘terras novas’ para Portugal, procurar e 
explorar riquezas e converter o gentio ao catolicismo. Por isso, no 
capítulo seguinte, faço uma apreciação sobre a eficácia colonialista 
dos portugueses e sobre os impactos do colonialismo português 
no quadro ambiental das terras brasileiras. Como veremos, os 
portugueses combinaram os seus usos antigos e trazidos de longe 
com os usos nativos e também antigos.
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3 PORTUgAL — DA MARINhAgEM  
 à ExPLORAÇÃO COLONIAL

Uma escola de exploradores
Para apreciar os impactos ambientais resultantes da presença dos 
europeus no território do atual Estado do Rio de Janeiro será ne-
cessário analisar brevemente o projeto colonialista português. A 
pequena nação portuguesa, além de extensas colônias na África e 
de entrepostos e longas rotas comerciais na Ásia, conseguiu con-
trolar ou colonizar grande parte da banda oriental da América do 
Sul, do equador até a latitude 30o sul, aproximadamente. Portugal, 
aliás, não controlou apenas o litoral Atlântico, mas alcançou ainda 
uma notável expansão para o interior do continente sul-americano, 
aproveitando a falta de interesse dos espanhóis na exploração de 
grande parte das áreas que lhe ‘cabiam’ pelo Tratado de Tordesi-
lhas, de 1494. Pelo menos na sua extensão, portanto, o império 
colonial português foi uma enorme conquista para uma nação 
pequena e marginal no contexto europeu.

 Os brasileiros somos em grande parte frutos do projeto colonia-
lista de Portugal. Talvez por isso mesmo nem sempre refletimos 
com isenção sobre os desafios enfrentados e os sucessos alcan-
çados por Portugal. Do ponto de vista deste texto – o do uso do 
território fluminense e de seus recursos naturais – Portugal foi 
o principal introdutor de modalidades européias de exploração 
econômica, ou seja, novas e mais impactantes formas de avaliar 
e explorar os recursos do território brasileiro. Dessa perspectiva, 
os portugueses foram sem dúvida alguma colonizadores muito 
conseqüentes. As suas ações causaram modificações ambientais 
extensas e profundas. Assim, é imprescindível examinar alguns 
aspectos do ímpeto colonial português para avaliar os seus efeitos 
ambientais de curto e médio prazos.

Um dos principais fatores do ímpeto colonialista português foi 
seu papel de vanguarda na tecnologia das explorações marítimas. 
Desde cedo na história moderna da Europa, governantes e elites 



52Voltar para o sumário

portuguesas perceberam que a vocação geopolítica daquele que 
foi o primeiro estado-nação da Europa moderna deveria incluir, se 
não priorizar, a exploração e o comércio marítimos de longo curso. 
O “ultramar” cristalizou-se como um projeto da nascente nacio-
nalidade portuguesa pelo menos desde 1415, com a conquista de 
Ceuta. Os seculares esforços de expulsão dos muçulmanos do seu 
território forçaram os portugueses a raciocinar geopoliticamente 
em termos do mar Mediterrâneo e do litoral norte da África. Os 
séculos de dominação muçulmana colocaram os portugueses em 
contato indireto com muitos recantos dos vastos domínios do Is-
lão, no norte e leste da África, no Oriente Médio, na Ásia e ilhas 
do Pacífico, dando aos portugueses uma vocação cosmopolita 
precoce no paroquial mundo europeu de então. 

A famosa Escola de Sagres, criada no Algarve em princípios do 
século XV, dirigida pelo visionário e místico Henrique (‘O Infan-
te’), expressou bem essa percepção. Ela foi um bem-sucedido 
projeto de reunir, em escala multinacional e multicultural, todos 
os tipos de conhecimento disponíveis para um empreendimen-
to de longo prazo baseado na exploração marítima de longo 
curso. O ‘currículo’ pragmático e abrangente da escola incluía 
construção e manutenção navais (inclusive o desenho de embar-
cações adequadas, a escolha das melhores madeiras e demais 
matérias-primas), a seleção de provisões e conservas, as artes de 
navegar em alto mar e ao longo de litorais, o reconhecimento de 
pontos importantes do litoral (portos e desembocaduras de rios, 
principalmente), a navegação por instrumentos, a cartografia, o 
armamento, as línguas estrangeiras. Estudavam e testavam até os 
tipos de ‘bugigangas’ mais atraentes para fazer trocas com povos 
indígenas (espelhos, pentes, contas de vidro, sinos, apitos etc.) 
(TURNER, 1990 ; CROSBY, 1986). Técnicas e tradições de povos 
europeus, asiáticos e africanos foram deliberadamente combina-
das nessa momentosa escola náutica, onde o próprio Cristóvão 
Colombo fez um proveitoso estágio.

Como conseqüência de sua avançada tecnologia de viagens marí-
timas, os portugueses ganharam experiência náutica, colonizaram 
diversas localidades das costas norte e oeste da África, além das 
ilhas atlânticas (Madeira, Açores, Canárias etc.) As habilidades 
náuticas os ajudaram a criar o moderno tráfico de escravos ne-
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gros, a usar a mão-de-obra escrava em plantações comerciais e 
se estabelecer no comércio de produtos exóticos. Os mercadores 
portugueses e a própria Coroa se entusiasmaram com as possibi-
lidades de intermediação comercial entre África/Ásia e a Europa. 
O projeto colonial português ficou tão condicionado às suas 
virtudes propriamente marinheiras que por quase dois séculos 
a exploração das terras brasileiras ficou restrita eminentemente 
ao litoral atlântico, concentrando-se na coleta do pau-brasil, de 
pimentas, animais exóticos e na plantação e processamento de 
cana-de-açúcar. Quase todas as incursões ao interior da colônia 
tiveram como objetivo maior conseguir escravaria indígena para 
as fazendas e engenhos da enorme faixa litorânea.

Em suma, o território brasileiro foi alvo do projeto expansionista 
de um povo com notáveis competências para a exploração sis-
temática dos recursos naturais das terras ‘novas’ do ultramar. Os 
portugueses sabiam construir, equipar e velejar navios para via-
gens a longas distâncias; sabiam explorar litorais e os territórios 
próximos; estavam (muito) atentos para a ‘descoberta’ de vege-
tais, animais ou minerais de valor no mercado europeu; sabiam 
conseguir e organizar trabalhadores escravos para as plantações 
tropicais de cana-de-açúcar que, como destaca Gilberto Freyre, 
foram as primeiras empresas permanentes, de larga escala e al-
tamente lucrativas que os europeus de qualquer nacionalidade 
estabeleceram no continente americano (FREYRE, 1984). Em 
suma, do ponto de vista de exploração mercantil dos recursos 
naturais, os portugueses nada ficaram a dever a qualquer outro 
povo colonialista europeu. 

Isso, é claro, deu ao colonialismo português um caráter de ex-
ploração comercial imediata e imediatista que nem sempre é 
devidamente apreciado quando comparado com o colonialismo 
anglo-saxão e/ou protestante em geral. É correto que os portugue-
ses do século XV estavam longe de representar a vanguarda do 
capitalismo comercial nascente na Europa. É correto também dizer 
que o projeto colonial português se condenou à subordinação 
ao privilegiar a intermediação comercial e o entesouramento de 
metais e pedras preciosas em detrimento da renovação da sua pró-
pria estrutura produtiva. Mas é um erro grave desprezar os efeitos 
do senso mercantilista português sobre a integridade ambiental 
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dos territórios por eles explorados. Portugal pode ter perdido o 
‘trem da história’ do desenvolvimento industrial capitalista, mas 
nem por isso ele explorou menos intensivamente os recursos 
naturais brasileiros (e de outras colônias suas). Ao contrário, os 
portugueses desde cedo souberam usar as terras brasileras numa 
intensidade que não apenas empalideceu os impactos ambientais 
dos indígenas, mas superou mesmo os impactos de outros grupos 
de europeus em outras terras americanas.

A ojeriza católica à natureza ‘intocada’ e o 
relutante intercâmbio cultural com os nativos
Outro fator importante na singularidade, na eficácia e na agres-
sividade ambiental do colonialismo português no Brasil foi a in-
tensidade do seu conteúdo religioso católico. Portugal e Espanha, 
como se sabe, foram baluartes do catolicismo tradicional no cisma 
religioso que levou à Reforma Protestante, que praticamente coin-
cidiu com a era de expansão européia para as terras americanas. 
A Igreja Católica Apostólica Romana deu a sua bênção e o seu 
apoio às explorações ultramarinas dessas duas ‘confiáveis’ nações 
católicas. Antes mesmo da Reforma Protestante ela sancionou o 
ambicioso Tratado de Tordesilhas, pelo qual os leais reis católicos 
de Portugal e Espanha pretenderam dividir entre si todo o “Novo 
Mundo” e a arrebanhar novas almas para as fileiras católicas. 

Embora frustrado a longo prazo, este tratado, apoiado pelo que 
na época (1494) era a organização religiosa monopolística na 
Europa Ocidental, foi um poderoso estímulo para os projetos 
expansionistas de Portugal e Espanha. Além disso, o conservado-
rismo religioso compartilhado e até o parentesco entre as casas 
reais dos dois países moderaram ou tornaram mais administráveis 
as suas rivalidades coloniais mútuas, diminuindo os atritos até 
certo ponto inevitáveis. As suas disputas coloniais foram muito 
menos sangrentas que, por exemplo, as que dividiram espanhóis 
e ingleses, ou franceses e portugueses.

Um dos vários efeitos do conservadorismo católico extremo dos 
portugueses foi fazer da exploração ultramarina um projeto con-
junto do estado português e da Igreja Católica. Um dos objetivos 
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colonialistas mais ardentes dos reis e cléricos portugueses era a 
conversão de massas de indígenas para o catolicismo, principal-
mente depois que as fileiras católicas sofreram sérias baixas em 
vários países europeus por causa da Reforma Protestante. Como 
mostra Gilberto Freyre em Casa-grande e senzala, os portugueses, 
leigos ou religiosos, se tornaram os colonializadores europeus 
mais diligentes quanto à sua missão evangelizadora e os mais 
intolerantes quanto à presença de não-católicos em seus navios 
e possessões coloniais. 

Isso significou, entre outras coisas, um entrave permanente para 
o crescimento de uma população genuinamente européia no 
Brasil. É fato conhecido que Portugal, no início de sua expansão 
colonial, tinha uma população relativamente pequena. A isso se 
somaram as restrições à presença de não-católicos nas colônias e 
a virtual ausência de uma população ‘exportável’ de dissidentes 
religiosos em Portugal (onde a Reforma não prosperou). Tudo isso 
se combinou para produzir o fato óbvio, embora ainda hoje tão 
polêmico e pouco entendido, de a cultura européia se expandir 
no Brasil muito mais à custa da miscigenação entre portugueses, 
indígenas e escravos negros de África do que pelo crescimento 
de uma população de famílias européias fechada sobre si mes-
ma. Essa miscigenação, como mostrou pioneiramente a obra de 
Gilberto Freyre, não foi estritamente sexual ou genética. Ela foi 
também cultural, ou até civilizatória, e criou formas mistas e/ou 
originais de organização familiar, religião, vestuário, culinária, 
arquitetura, arte e, por que não, de uso dos recursos naturais. Em 
outras palavras, os portugueses não se notabilizaram por formar 
enclaves culturais de europeus na sua colônia brasileira. A sua 
‘abertura’ os misturou de forma única com indígenas e escravos 
negros. Os colonos portugueses não formaram comunidades de 
europeus ‘transplantados’, para usar outro termo de Darcy Ribeiro.

Por exemplo, a facilidade com que os portugueses adotaram 
ou adaptaram a ‘coivara’ nas suas culturas de exportação e de 
subsistência mostra, entre outras coisas, que o ‘solitário’ colono 
português absorveu sofregamente uma prática tecnológica dos 
indígenas que ele mesmo classificava de ‘selvagem’. É verdade, 
como veremos adiante, que a ‘coivara’ dos portugueses se mostrou 
altamente predatória para as florestas brasileiras, pois tinha uma 
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lógica mercantilista incompatível com a capacidade de regenera-
ção natural das florestas. Mas, ainda assim, a permeabilidade do 
português à tecnologia nativa do fogo agrícola é uma mostra, entre 
muitas outras, de como no Brasil os colonos europeus estiveram 
longe de constituir um enclave humano e cultural.

Há outras indicações da grande permeabilidade dos colonos 
portugueses aos usos do gentio brasileiro além da miscigenação 
extensa e da adoção da ‘coivara’. São comuns nos livros de via-
jantes europeus dos séculos XVI a XIX comentários eloquentes 
sobre a dieta dos tropeiros, dos pequenos colonos e até de gran-
des fazendeiros portugueses. Aos viajantes, mesmo em locais não 
muito distantes dos grandes centros coloniais, entre espantados 
e enojados, eram servidas refeições por vezes constituídas unica-
mente de comidas ‘da terra’, ou seja, dos índios: mandioca, milho, 
farinhas, feijão, abóboras, inhame, batata, carne de caça, peixe, 
frutas silvestres etc. Apesar de os portugueses, como os europeus 
em geral, introduzirem muitas variedades exóticas de plantas 
cultivadas (cana, frutas cítricas, temperadas, tropicais africanas ou 
asiáticas) e animais domésticos (principalmente cavalo, galinha 
e boi), nas regiões de ocupação européía mais rala ou recente, a 
dieta dos europeus pouco diferia da dos indígenas ou mestiços 
deles descendentes (CROSBY, 1973, 1986). Dessas formas e de 
outras, o relacionamento estritamente europeu ou português com 
os recursos naturais brasileiros era condicionado ou alterado 
pelo convívio mais íntimo com os indígenas e pela miscigenação 
cultural. Isso se deveu, em parte, ao relativo isolamento de uma 
reduzida população de portugueses, por sua vez conseqüência de 
uma política colonial e religiosa de exclusão dos não-católicos.

Outra conseqüência importante do exclusivismo e oficialismo 
católicos sobre o perfil da sociedade colonial brasileira foi o zelo 
missionário, particularmente no caso dos jesuítas. Para eles a 
conversão do gentio americano era uma continuação (desejável 
mas não necessariamente pacífica) das seculares guerras religiosas 
contra os muçulmanos na Península Ibérica. A ânsia de conse-
guir conversões de grandes quantidades de indígenas fez com 
que muitas vilas e cidades coloniais nascessem dos esforços de 
missionários em regiões com alta densidade de população nativa. 
Muitas vezes os missionários se fixavam em locais sem maior valor 



57Voltar para o sumário

estratégico, militar ou comercial (como alguns pontos do litoral 
do Espírito Santo, por exemplo), mas densamente habitados por 
nativos. A própria prática portuguesa de escravizar em massa 
os indígenas acabava dando a esses locais valor comercial e es-
tratégico. Isso influenciou muito a geografia humana do projeto 
colonizador, colocando os portugueses em contato mais assíduo 
com concentrações indígenas, facilitando o intercâmbio cultural 
e ‘indianizando’ o conhecimento português do território. 

Isso contrasta, por exemplo, com os puritanos chegados à Nova 
Inglaterra em torno de 1620, muito mais interessados em estabi-
lizar a sua própria comunidade civil, cultural e religiosa do que 
em conhecer e converter os nativos. O mesmo se nota em outros 
projetos particulares de colonização noutros trechos da América 
do Norte e, mais tarde, na ocupação européia da Austrália e da 
Nova Zelândia, onde o zelo missionário foi mais brando. Sérgio 
Buarque de Holanda nota a correlação íntima entre as áreas 
ocupadas pelos portugueses no primeiro século colonial e a 
presença de indígenas de língua Tupi, predominantes em quase 
todo o litoral do Brasil. Em outras palavras, os colonos portu-
gueses buscaram sistematicamente a vizinhança física e cultural 
dos indígenas cuja língua entendiam, nem que fosse apenas para 
convertê-los e escravizá-los. Os portugueses não quiseram criar 
no Brasil comunidades ‘européias’ fechadas sobre si mesmas. A 
maioria abriu-se à influência do gentio, mesmo quando o con-
vertia e escravizava.

Os missionários católicos no Brasil simplesmente não conseguiam 
deixar os nativos em paz. Instalavam-se entre eles inopinada-
mente, pregavam incessantemente a boa nova das suas religiões, 
desrespeitavam crenças, ritos e chefes religiosos dos nativos e 
interferiam na educação das crianças. Exultavam quando conse-
guiam conversões. Muitas vezes se iludiam com meras cortesias, 
brincadeiras ou imitações dos nativos, pensando ter ganho al-
mas para a cristandade. Erigiam-se, quase sempre sem sucesso, 
como ‘protetores’ dos indígenas eventualmente convertidos, cuja 
integridade cultural eles mesmos feriam fatalmente, contra a 
fúria escravizadora dos colonos leigos. Quando não conseguiam 
conversões, acabavam repudiados, expulsos ou mesmo mortos 
pelos indígenas. Isso reforçava a hostilidade e as ambições dos 
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colonos leigos, que então atacavam os indígenas nas famosas 
‘guerras justas’, muitas vezes com o apoio físico, logístico e moral 
dos cléricos horrorizados com as ‘crueldades’ e a ‘falta de reli-
giosidade’ dos ‘idólatras’ renitentes. Na verdade os missionários 
católicos – particularmente os jesuítas – protegiam da escravidão 
e do massacre apenas os indígenas que aceitassem a sua religião 
e a sua tutela, e ainda assim raramente foram bem-sucedidos. 
Quando fracassava o crucifixo, os missionários não raro convo-
caram e até empunharam a espada.

O efeito mais eloqüente dessa ânsia em ‘salvar a alma’ dos indí-
genas foi matar os corpos dos indígenas. Os missionários des-
truíam os seus modos tradicionais de vida e concentravam-nos 
em aldeamentos populosos que se tornavam alvos da cobiça dos 
caçadores de escravos. Mas do ponto de vista deste texto o mais 
importante foi que o zelo missionário fortaleceu o caráter litorâneo 
da ocupação colonial, pois ali havia uma larga população indígena 
a ser controlada (via conversão, aldeamento, escravização, guerras) 
ou então exterminada. Houve muitas outras formas pelas quais a 
sedentarização compulsória de tribos nômades e seminômades 
em aldeias tuteladas por cléricos modificou radicalmente a relação 
dos nativos com o meio ambiente. Os jesuítas eram extremamente 
hostis ao nomadismo, e tudo faziam para induzir os indígenas 
a adotar uma vida sedentária com a agricultura, a pecuária e o 
artesanato, a fim de melhor controlá-los (HAUBERT, 1990 ; GAM-
BINI, 1988). Haubert destaca como os Guaicuru – o chamado 
“gentio cavaleiro” –, cujo nomadismo foi reforçado pela adoção 
de cavalos roubados aos espanhóis, foram inimigos tenazes dos 
jesuítas, resistindo às suas tentativas de sedentarização. Inclusi-
ve, atacavam com sucesso povos indígenas sedentarizados pelos 
padres da Companhia. Qualquer coletânea de cartas ou relatos 
missionários de jesuítas mostra muitos outros aspectos da obra 
missionária, que modificava a interação entre indígenas e o seu 
meio ambiente. Um efeito óbvio dessa sedentarização forçada era 
intensificar – através da agricultura e pecuária – o uso de recursos 
naturais locais pelas populações nativas, inclusive para sustentar 
os missionários e leigos europeus e para produzir excedentes por 
eles comercializados, até no exterior.

Arranhando o litoral
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É evidente que considerações mais estritamente comerciais e geo-
políticas determinaram a localização de outros entrepostos, fortes 
ou feitorias coloniais portuguesas. A feitoria de Cabo Frio, por 
exemplo, criada ainda em 1502, foi um importante entreposto de 
troca do pau-brasil. Mas, detalhe fundamental, havia uma popula-
ção indígena numerosa e disposta a coletar a madeira nas matas e 
trocá-la com os europeus, fossem franceses ou portugueses. Mais 
tarde, os portugueses massacraram os Goitacá, que resistiam à 
conversão e teimavam em comerciar pau-brasil com os franceses 
na mesma área. Outra preocupação estratégica, previsível para 
os ‘formandos’ da Escola de Sagres, era identificar e assegurar o 
controle sobre os locais dotados de bons portos e/ou estuários de 
rios navegáveis que pudessem facilitar a penetração do interior 
da colônia via aquática. Os portugueses pretendiam controlar no 
mínimo toda a fatia de território da América do Sul que lhes cabia 
pelo Tratado de Tordesilhas. Essa fatia era insuspeitadamente pe-
quena em relação ao continente americano como um todo, mas era 
muito maior do que Portugal podia tomar conta imediatamente. 

Para uma nação de tão grande vocação náutica e comercial, e 
dentro das circunstâncias da época, essa pretensão de controlar 
o litoral do Brasil requeria viagens regulares ao longo da costa. 
Ainda assim, nas primeiras décadas do século XVI os pragmáticos 
portugueses se entusiasmaram mais com as suas rotas e trocas 
no Extremo Oriente, cujos territórios e populações produziam 
bens já conhecidos e valorizados no mercado europeu. Tudo isso 
contribuiu ainda mais para diluir o esforço colonial português na 
vasta costa atlântica brasileira e para retê-lo longe do interior. Isso 
teve o efeito de adiar, às vezes por séculos, a exploração colonial 
do interior e até de largas faixas litorâneas menos atraentes.

Como conseqüência de tudo isso, as primeiras tentativas portu-
guesas bem sucedidas de estabelecer áreas de ocupação perma-
nente acabaram se concentrando na faixa litorânea nordestina, 
basicamente entre as atuais cidades de Salvador e Recife. Essa 
área combinava: a) proximidade dos mercados consumidores eu-
ropeus; b) proximidade dos mercados fornecedores de escravos 
na África, c) conveniência náutica (pela direção dos ventos); d) 
portos bons ou ao menos razoáveis, e) concentração de popu-
lações indígenas; f) condições favoráveis de solo e clima para o 
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cultivo e a transformação industrial da cana-de-açúcar (produto 
agroindustrial altamente valorizado, com o qual os portugueses 
tinham experiência de cultivo e venda). Como enfatizado acima, 
as fazendas-engenhos do litoral nordestino foram as primeiras 
empresas de grande porte e permanentes construídas por euro-
peus no continente ‘recém-descoberto’. Com exceção de algumas 
áreas menores e mais remotas no atual interior de São Paulo, o 
resto da colônia brasileira rendeu muito menos do que esperavam 
os colonizadores das primeiras décadas. Nesse meio tempo, para 
inveja dos portugueses, os espanhóis faziam fortunas enormes 
com o ouro e a prata descobertos em diversas ilhas do Caribe, 
no México e no Peru. Os espanhóis realizavam também ousadas 
expedições terrestres – como as de Cabeza de Vaca, Balboa, Cortez, 
Pizzarro, Coronado e De Soto – em busca de novas minas ou de 
tesouros acumulados. Outras nações européias, como Inglaterra, 
França e os Países Baixos, futuras potências coloniais, ainda se 
debatiam com graves crises políticas internas e/ou sangrentas 
guerras religiosas, ou limitavam as suas atividades marítimas à 
pirataria.

Os portugueses foram, portanto, os primeiros europeus a criar 
formas estáveis de ocupação no continente americano, mesmo 
que preferissem encontrar ouro. Do ponto de vista deste texto, 
é importante destacar que isso deu ao território brasileiro o du-
vidoso privilégio de ser o primeiro trecho da América a sofrer 
a exploração mercantil sistemática de seus recursos, através de 
agricultura comercial de grande escala e coleta de bens naturais 
para fins comerciais no mercado europeu. 

Apesar de o tema maior desta Parte I ser o uso humano dos recur-
sos naturais do Rio de Janeiro, vale a pena mencionar, brevemente, 
os efeitos ambientais das fazendas e engenhos de cana-de-açúcar 
do Nordeste úmido brasileiro, quase todo ele coberto por flo-
restas similares às fluminenses. Os seus devastadores impactos 
ambientais foram estudados num texto de Gilberto Freyre, Nor-
deste, uma pioneira história socioambiental, publicada em 1936. 
Esses impactos, longe de serem específicos ou regionais, foram 
um verdadeiro ensaio geral dos padrões que prevaleceram nas 
relações entre os portugueses e o meio ambiente em outras áreas 
da colônia e da futura nação brasileira. Além do mais, no próprio 
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território do futuro Estado do Rio de Janeiro, a cana-de-açúcar 
foi uma cultura de grande expressão. Matas, fauna, rios, fontes, 
estuários, solos e homens (europeus, africanos e indígenas) do 
Nordeste úmido foram triturados pelo implacável complexo lati-
fundiário, monocultor e escravagista da cana, conforme mostrado 
por Freyre, aliás admirador insuspeito e confesso das virtudes 
colonialistas portuguesas (FREYRE, 1985).

Essas plantações e esses engenhos foram também a matriz da 
estrutura social brasileira, conforme mostrado pelo próprio Freyre 
em outras obras, de cunho mais propriamente sociológico, como 
Casa grande e senzala e Sobrados e mocambos. Traços básicos 
da sociedade brasileira foram engendrados neles: o latifúndio, 
a monocultura de exportação, a família patriarcal extensa, a 
ausência de pequenos proprietários estáveis e independentes, o 
catolicismo devoto e intolerante (embora não necessariamente 
fervoroso), a escravidão negra (degradando o valor do trabalho 
e permeando o espaço doméstico do europeu), a submissão do 
indígena convertido, a expulsão dos nativo independente para o 
interior e o intercâmbio social e sexual entre portugueses, negros 
e indígenas. Cada traço desses teve seus efeitos na relação entre 
a sociedade colonial e os recursos naturais disponíveis.

Vejamos alguns exemplos, apenas a título ilustrativo. O latifúndio 
restringiu (e em muitas regiões praticamente eliminou) a pequena 
e média propriedades e, conseqüentemente, a formação de uma 
classe de pequenos e médios proprietários estáveis que talvez 
usasse a terra de forma mais prudente ou menos predatória. A 
monocultura latifundiária de exportação, trabalhada pela mão-
-de-obra escrava, submeteu extensos trechos das terras brasileiras 
à lógica comercial européia, induzindo a exploração intensiva 
de larga escala. Ela impediu a emergência de grupos sociais 
propriamente camponenses incumbidos de manter ou recupe-
rar a fertilidade da terra trabalhando em escala menor ou de 
subsistência . A monocultura implicou também na simplificação 
extrema dos complexos ecossistemas originais da Mata Atlântica 
para prevalência de uma única espécie vegetal exótica (a cana), 
presumivelmente eliminando muitas formas de vida e reduzindo 
drasticamente a diversidade biológica local (DEAN, 1995).
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Outro conjunto de efeitos ambientais notáveis do modelo colonial 
português resultou do trabalho compulsório do escravo, do negro 
ou do indígena, nas frentes de plantação. Ele só podia se fazer 
com métodos predatórios, baseado na força bruta, com pouca ou 
nenhuma atenção para a conservação de recursos. Isso levou à 
expansão contínua das áreas de plantio em busca de solos novos. 
Isso por sua vez levava à expulsão de indígenas independentes, o 
que implicava uma intensificação do uso humano de terras mais 
remotas. Isso porque os nativos expulsos acabavam disputando – 
inclusive com guerras – territórios usados por outras tribos ainda 
não afetadas diretamente pelos colonizadores. Esses contatos entre 
os indígenas davam oportunidade de proliferação para as doenças 
européias entre grupos nativos que sequer tinham entrado em 
contato com os colonizadores.

Na verdade, as plantações de cana-de-açúcar foram, no termo mui-
to apropriado de Warren Dean, uma “intensificação” da agricultura 
itinerante dos nativos. Os portugueses queimavam as florestas, 
limpavam o terreno, introduziam a cana e exploravam cada lote 
até a exaustão. Para isso concorriam a farta disponibilidade de 
terras, o alto valor comercial do produto final e a disponibilidade 
de enxadas e foices metálicas para controlar as ervas indesejadas. 
Não ocorria, como na ‘coivara’, o ‘repouso’ dos lotes usados, mas 
o abandono de lotes virtualmente exauridos. Nas extensas faixas 
litorâneas do Nordeste dotadas do solo popularmente denomina-
do de ‘massapê’, de grande fertilidade natural, as plantações de 
cana-de-açúcar sobreviviam décadas, se lhes fossem concedidos 
pequenos períodos de repouso. Mas em áreas de solos mais pobres 
ou de maior declividade, o húmus florestal e os solos expostos 
às intempéries se exauriam aceleradamente. 

Isso alterava o ciclo hidrológico, o regime dos rios, afetando ain-
da a fauna. O processo industrial de fabricação do açúcar exigia 
grande quantidades de lenha, o que multiplicava as pressões sobre 
as florestas. Bovinos, equinos e muares usados para transporte, 
alimentação e tração nas fazendas exigiam a abertura de pastos, 
também conquistados às matas. Os resíduos industriais do pro-
cessamento da cana eram lançados nas águas de córregos, rios 
e lagos, afetando a fauna aquática e a qualidade de água para o 
consumo humano. Os processos de reflorestamento natural por 
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sucessão vegetal se retardavam ou freqüentemente se frustravam 
completamente por causa da exaustão dos solos, da falta de esto-
ques de sementes ou da extinção de animais dispersadores dessas 
sementes (FREYRE, 1985 ; DEAN, 1983, p. 53-56).

Sérgio Buarque de Holanda, em contraste com Freyre, é um crí-
tico agudo da ‘civilização agrícola’ criada pelos portugueses no 
Brasil. Ele publicou, também em 1936, um livro clássico – Raízes 
do Brasil – no qual argutamente considerou as plantações de 
cana-de-açúcar como uma forma de ‘mineração’ das terras, e 
não um estágio novo e superior de tecnologia agrícola. Holanda 
nota corretamente que os povos verdadeiramente agrícolas de-
senvolvem uma classe de lavradores que fazem a terra produzir 
alimentos e zelam pela preservação de sua fertilidade. Ora, isso 
os portugueses não fizeram no Brasil. O uso intensivo do trabalho 
escravo, a falta de pequenos proprietários estáveis e a disponi-
bilidade aparentemente infinita de terras novas na nova colônia 
conspiravam contra o uso prudente das extensas terras brasileiras. 

Sobre esse último fator – terras novas – é bom ter em mente 
que a descoberta das enormes terras brasileiras pelo minúsculo 
Portugal certamente afetou os valores a elas atribuídos pelos co-
lonos portugueses. Acostumados a um pequeno país já carente 
de fronteiras geoeconômicas e, depois, à descoberta de pequenas 
ilhas e arquipélagos, o gigantismo das terras brasileiras teve nos 
portugueses o efeito de estimular o uso imprevidente da terra. 
Para o conjunto da empresa colonial portuguesa e para cada um 
dos beneficiados com grandes sesmarias, a terra passou a ser um 
fator abundante e, por isso, barato, quando comparado a capital e 
trabalhadores. Como em outras situações coloniais, a abundância 
de terras novas e sem dono incentivou o seu uso imprevidente. 

Ainda dentro desse raciocínio sobre fatores escassos e abundantes 
de produção, Warren Dean argumenta que a escassez ou carestia 
da mão-de-obra, escrava ou livre, fez da adoção/adaptação portu-
guesa da agricultura de queimada uma opção ‘racional’. Queimar 
florestas, usar intensivamente os lotes recém-fertilizados com as 
cinzas e empregar o fogo nas entressafras para eliminar ervas 
daninhas era o modo mais ‘econômico’ de preparar a terra e de 
controlar ervas indesejadas, num contexto de escassez de mão-
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-de-obra. Ainda assim, ele lembra que o simples uso do arado, 
raro na agricultura de todas as regiões brasileiras até os fins do 
século XIX, provavelmente teria aumentado em grau muito signi-
ficativo a produtividade dos trabalhadores agrícolas disponíveis. 
(HOLANDA, 1987, p. 17,18 ; DEAN, 1995, p. 5 ; WEBB, 1986)

Embora discordem em muitos outros pontos importantes, Freyre 
e Holanda reconhecem a vastidão e a profundidade dos impactos 
ambientais da agricultura comercial portuguesa, que na ausência 
de ouro e prata foi carro-chefe do projeto colonial português no 
Brasil. O desperdício inerente ao trabalho escravo e a enorme 
disponibilidade de terras ‘virgens’, ‘gratuitas’, ‘carentes’ de donos 
legítimos, levaram à expansão horizontal e, em última instância, 
ao desflorestamento de grandes trechos do Nordeste úmido e 
semi-árido. Significativamente, nenhum parque nacional ou gran-
de área de preservação ambiental existe hoje na zona costeira 
nordestina entre Salvador e Recife, em virtude da absoluta falta 
de áreas naturais nativas ou recuperadas com um mínimo de 
integridade biótica. 

Esse primeiro grande teste dos portugueses no uso dos recursos 
naturais da colônia brasileira – os canaviais do Nordeste – criou 
um padrão de ampla e meticulosa devastação. Como será visto 
mais adiante, as terras do Rio de Janeiro também tiveram desde 
cedo as suas extensas áreas de plantações cana-de-açúcar e, em 
período bem posterior, foram submetidas a um processo de uso 
agrícola ainda mais intensivo, o do café, ambos com impactos 
ambientais deletérios, comparáveis ou mesmo maiores que aos 
da cana-de-açúcar no Nordeste.
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4 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS COLONIAIS 
 EUROPéIAS NA áREA DO RIO DE JANEIRO

Em busca de recursos valiosos 
É sabido que nas primeiras décadas do século XVI os portu-
gueses se dedicaram muito mais às suas possessões e aos seus 
empreendimentos comerciais na África, India e Extremo Oriente. 
O Brasil teve por um bom tempo um status colonial secundário 
para os portugueses que, em certo sentido, ‘descobriram’ muito 
mais terras do que conseguiam explorar. Os produtos ‘exóticos’ 
do Oriente (tecidos, chás, condimentos, artesanato etc.) tinham a 
vantagem de ser conhecidos e valorizados no mercado europeu. 
Além disso, os portugueses se frustraram ao não encontrarem no 
Brasil o ouro e a prata que os seus rivais espanhóis acharam em 
outras partes da América, tanto em depósitos minerais quanto 
acumulados em tesouros. 

A área do Rio de Janeiro, em particular, teve um status inicial ter-
ciário no projeto colonial português. Várias explorações marítimas 
foram realizadas nas primeiras décadas ao longo do litoral sul do 
atual território brasileiro, mas o seu objetivo era mais exploratório 
e geopolítico do que propriamente colonizador. Os portugueses 
queriam principalmente estabelecer ou ampliar os limites de sua 
nova possessão (em face do Tratado de Tordesilhas), marcar pre-
sença e combater outros europeus, principalmente os agressivos 
franceses, que ignoravam o tratado.

Alguns entrepostos foram criados no litoral fluminense para dar 
apoio às esquadras de passagem, como em Cabo Frio (1502) e 
possivelmente na própria baía de Guanabara (1503). Um novo 
entreposto foi criado na Guanabara em 1511, já que o primeiro 
desaparecera. Estes estabelecimentos estimularam a exploração de 
pelo menos dois recursos locais dotados de bom valor comercial: 
o pau-brasil (Caesalpina echinata) e algumas pimentas nativas. Já 
em torno de 1550, conforme se lê na famosa narrativa de Hans 
Staden, vários povos nativos dos litorais paulista e fluminense se 



66Voltar para o sumário

dedicavam rotineiramente a coletar e trocar estes dois produtos 
(e mais micos e aves como tucanos e araras) com portugueses 
e franceses. Recebiam em troca um pacote de bugigangas que 
incluía espelhos, pentes, apitos, sinos, enfeites, além de artefatos 
com maior impacto ambiental, como machados, facas e, eventu-
almente, armas de fogo, pólvora e balas (STADEN, 1988 ; LÉRY, 
1983). Assim, vemos como a lógica mercantil européia influiu 
imediatamente sobre os padrões nativos de uso dos recursos 
naturais locais, mesmo numa área escassamente povoada e ex-
plorada por europeus. Essa lógica estimulou os nativos a coletar 
recursos anteriormente inexplorados, ou a aumentar a explora-
ção de recursos já explorados. De toda forma, era um comércio 
muitíssimo acanhado em relação ao de especiarias orientais e por 
isso pouco atraente para portugueses.

Vale a pena refletir um pouco sobre o pau-brasil. Essa árvore faz 
parte de uma família que só existia em alguns trechos maduros da 
chamada Floresta Tropical Atlântica (ou Mata Atlântica) brasileira, 
e apenas de São Paulo para o norte. Os nativos a chamavam de 
ibirapitanga. Aparentemente inútil para os nativos e com certeza 
inteiramente desconhecida pelos europeus, o pau-brasil foi mes-
mo assim imediatamente valorizado pelos europeus pelo fato 
de fornecer uma tintura vermelha, forte e resistente, aplicável a 
tecidos, tapetes e roupas. 

Assim, uma obscura planta nativa de um continente insuspeitado 
pelos europeus, aparentemente sem valor para os nativos, logo se 
transformou em valioso bem comercial e encontrou aplicação in-
dustrial na Europa. Valia a pena, comercialmente, fretar e equipar 
um navio na Europa e enviá-lo à costa brasileira, numa viagem 
de quase seis meses e muitos riscos (pirataria, erros de navega-
ção, tempestadaes, nativos hostis), para buscar toras cruas dessa 
madeira exótica de aplicações industriais nada especiais – havia 
muitos outros corantes conhecidos e usados na época. Apesar 
de não apresentar qualquer renome ou atrativo extraordinário, 
o pau-brasil transitou rapidamente da ignota história natural da 
floresta tropical sul-americana para a história econômica européia 
e provocou rivalidades sangrentas entre os colonizadores portu-
gueses e franceses e entre os seus respectivos aliados indígenas. 
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É curioso notar ainda que o próprio nome Brasil dado à colônia 
prevaleceu sobre duas denominações oficiais de fundo religioso: 
Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. José Augusto Pádua ar-
gutamente observa que a superação desses dois primeiros nomes 
‘sagrados’ foi um triunfo da visão mercantilista sobre a visão 
religiosa contaminada pela expectativa de encontro do paraíso 
(BRUNO, 1967, p. 16, 165 ; PÁDUA, 1986). Em outras palavras, 
nada existe de ambientalista no fato hoje muito citado de o Brasil 
ser “o único país do mundo com nome de árvore”. Essa árvore 
chamou a atenção dos portugueses, dentre as centenas de espécies 
de árvore da floresta tropical cujos nomes e utilidades eles con-
tinuaram a ignorar por séculos, apenas por ser a primeira que se 
transformou em mercadoria, e ainda assim num contexto em que 
ouro, prata, pedras preciosas e especiarias não foram encontrados. 

De fato, é excessivamente ingênuo pensar que a prevalência do 
nome Brasil significou qualquer tipo de preocupação ‘ambiental’ 
ou ‘ecologista’ dos colonizadores. Ao contrário, ele indica preci-
samente a visão mercantilista, o desejo intenso de que as terras 
novas fossem um armazém de produtos naturais de alto valor 
comercial e livres para exploração imediata. O pau-brasil, como se 
sabe, foi intensamente explorado e se tornou raro em estado sel-
vagem, mesmo nos trechos hoje remanescentes da Mata Atlântica. 
A árvore que dá nome ao nosso país foi objeto, já no século XX, 
de vários projetos governamentais e privados de reprodução em 
hortos e replantio, pois estava seriamente ameaçada de extinção. 
Ou seja, quase acabamos com a árvore que dá nome ao nosso 
país, uma atitude nada ambientalista. 1

Portugueses, franceses e tupinambás –  
alianças e conflitos no litoral fluminense
Foi a competição colonial entre europeus que colocou o Rio de 
Janeiro nos mapas coloniais dos portugueses. Em 1555, uma expe-

1	 Aliás,	o	Brasil	poderia	muito	bem	ter-se	chamado	fumo	ou	algodão,	dois	outros	
produtos	nativos	de	pronta	aceitação	comercial	nos	mercados	europeus.	Ao	
contrário	do	pau-brasil,	eram	produtos	usados	sistematicamente	por	muitas	
populações	nativas.	Alguns	países	africanos,	como	Costa	do	Ouro	e	Costa	do	
Marfim,	 também	carregam	nos	seus	nomes	a	marca	dos	bens	naturais	que	
chamaram	a	atenção	dos	exploradores	europeus.	De	novo,	a	nomeação	nada	
teve	de	ambientalista.
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dição francesa invadiu e controlou a baía de Guanabara, que até 
então os portugueses tinham usado apenas como porto seguro e 
ponto de coleta de água potável para navios de passagem, e ponto 
de trocas com os indígenas. Os franceses pretendiam construir 
uma França Antárdida, uma colônia que entre outras coisas ser-
viria de refúgio para os protestantes huguenotes, perseguidos na 
França. Não havia na área portugueses suficientes para resistir à 
expedição comandada por Villegagnon, que se instalou em ilhas 
da baía de Guanabara. Neste momento, as localidades portuguesas 
mais próximas eram Cabo Frio (120km ao norte) e Angra dos Reis 
(130km ao sul), ambas ainda pequenos entrepostos. A Coroa e a 
Igreja Católica portuguesas consideraram inadmissível a presença 
dos invasores franceses e, por cima, protestantes. Uma primeira 
expedição portuguesa fustigou a colônia francesa em 1560, mas 
os franceses sobreviventes se reagruparam e se instalaram na 
atual Ilha do Governador. Os índios Tupinambá, que prevaleciam 
na baía de Guanabara, apoiavam (em sua aparente maioria) os 
franceses, com os quais comerciavam regularmente e ao lado 
dos quais combateram os portugueses em muitas escaramuças 
nos anos anteriores (BRUNO, 1967, p. 19, 21 ; STADEN, 1988 ; 
LÉRY, 1980).

Nova expedição contra os franceses chegou à baía de Guanabara 
em 1565. Os portugueses e os seus aliados nativos Tupiniquim e 
Teminimó, nativos trazidos de navio de outros pontos do litoral, 
precisaram de mais dois anos de lutas sangrentas para derrotar 
os bem entrincheirados franceses e os seus aliados Tupinambá, 
guerreiros vigorosos e excelentes conhecedores da baía e de seus 
arredores. Esses grupos nativos Tupi, rivais tradicionais, dessa 
forma se envolveram nas rivalidades coloniais e religiosas dos 
europeus, como aliás ocorreu em muitas outras partes da América 
sujeitas a disputas coloniais. Umas poucas dezenas de europeus 
de ambos os lados comandaram a luta sangrenta que envolveu 
muitas centenas de indígenas.

Vencedores ou perdedores, todos os indígenas fluminenses 
pagaram por esse envolvimento: alguns se tornaram escravos, 
outros perderam as vidas. Os remanescentes perderam a saúde, 
a integridade cultural e o direito de usar a terra a seu modo. A 
ação missionária católica que se seguiu às batalhas contribuiu 
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para subordinar culturalmente os indígenas ‘amigos’ (convertidos) 
locais ou trazidos de outros lugares e para controlá-los através 
dos aldeamentos compulsórios. Em 1575, oito anos depois do 
desmantelamento da França Antárdida, na baía de Guanabara, 
os portugueses organizaram expedições punitivas de cunho ge-
nocida contra os ‘insubordinados’ nativos Goitacá. Estes viviam 
mais ao norte na Planície Costeira fluminense, de Cabo Frio até 
a foz do rio Paraíba do Sul, e teimavam em comerciar pau-brasil 
com franceses remanescentes em terras fluminenses. Os Goitacá 
foram dizimados e os sobreviventes se esconderam longe do 
litoral. Até cerca de 1640 ainda controlavam extensões de terra 
do fundo da Baixada Campista. 

Mais ou menos em 1580, portanto, grande parte da Planície Cos-
teira fluminense estava livre de nativos hostis ou independentes. 
Uma percentagem elevadíssima deles morrera em guerras ou por 
causa de doenças contagiosas introduzidas pelos europeus. Em-
bora faltem dados precisos, devem ter sido comuns mortandades 
instantâneas de 80% causadas por doenças européias em algumas 
aldeias indígenas fluminenses, inclusive de grupos ‘amigos’ dos 
portugueses. William Denevan registra cifras de mortalidade por 
doenças até superiores em outros pontos do continente. Os demais 
indígenas foram escravizados ou confinados em aldeias contro-
ladas pelos padres missionários e/ou autoridades portuguesas. 
Outros grupos fugiram da região e esconderam-se nas montanhas 
ou no fundo da Baixada Campista, como os Goitacá, que parecem 
ter se fundido com Puri (DEAN, 1984 ; BRUNO, 1967, p. 16, 32). 
Os usos centenários ou milenares dos recursos litorâneos do Rio 
de Janeiro foram assim desarticulados em menos de oito décadas 
e em parte substituídos por usos europeus, ou induzidos pelos 
europeus. Tupinambá, Goitacá e Goianá acabariam sendo extin-
tos em terras fluminenses. Não surpreende, portanto, que o Rio 
de Janeiro seja hoje talvez o estado brasileiro onde a memória 
e a presença cultural dos indígenas mais foram apagadas pela 
cultura européia.

Alarmada com a invasão dos protestantes franceses e com as 
dificuldades de defender o seu porto na baía de Guanabara, a 
Coroa portuguesa resolveu mostrar mais presença na região, sem 
abandonar a ênfase das bem-sucedidas plantações de cana-de-
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-açúcar no Nordeste. Além da fundação oficial da cidade do Rio 
de Janeiro (pelo menos a terceira tentativa dos portugueses de 
criar um estabelecimento permanente na baía de Guanabara), em 
1565, sesmarias foram concedidas em torno da baía a partir de 
1567, o mesmo ano da expulsão definitiva dos franceses do local. 
Nesse momento, a recém-fundada cidade do Rio de Janeiro tinha 
apenas 140 habitantes europeus. A cidade nasceu muito menor, 
portanto, que as aldeias livres dos nativos locais, cuja média era 
de cerca de 600 habitantes.

De toda forma, o Rio de Janeiro logo passou a ser um porto, uma 
cidade e uma região construídos pela cultura européia, expressão 
dos projetos colonialistas e dos conflitos colonial-religiosos de 
distantes nações européias. A percepção nativa da geografia, da 
natureza e dos recursos naturais foi abruptamente deslocada, 
até ser eliminada com a extinção cultural dos Tupi e Goitacá. O 
litoral fluminense não era inicialmente uma colônia populosa, 
nem dinâmica, mas tinha seu papel na geopolítica global do colo-
nialismo português. Cerca de dois séculos depois, a avassaladora 
expansão da cafeicultura nas terras fluminenses provou que a 
consolidação do domínio português sobre o Rio de Janeiro foi de 
grande valor estratégico para a expansão da economia mercantil 
portuguesa e européia. 

A geografia e a economia indígenas foram apagadas junto com a 
sua cultura. A validade das descrições míticas das paisagens flu-
minenses se perdeu inteiramente para os pragmáticos e católicos 
portugueses, tal como aconteceu nos embates entre povos míticos 
e povos de religião histórica em muitas outras partes do mundo. 
A colonização portuguesa no Brasil foi um importante capítulo 
no esforço europeu de despir a camisa-de-força de sua saturada 
geografia, o peso de sua economia estagnada e a mortalha da 
sua espiritualidade angustiada, para tentar ‘começar de novo’ no 
‘Novo Mundo’. Mas, tal como os europeus em todo o continente 
americano, os portugueses ‘começaram de novo’ sob influência 
inevitável dos seus antigos valores civilizatórios, cuja ênfase estava 
na profunda submissão da natureza aos requisitos da formação 
de excedentes e da acumulação de riqueza.
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5 A gEOgRAFIA NATURAL 
 DO RIO DE JANEIRO

Uma fatia de terras tropicais
Um entendimento da geografia natural da área do Rio de Janeiro 
é fundamental para um estudo de sua história ambiental e de 
seus parques nacionais. Para tanto, tratarei neste capítulo das 
características gerais da geografia natural fluminense, focalizando 
os aspectos mais pertinentes ao entendimento das alterações hu-
manas nele registradas nos últimos séculos. Para fins deste texto, 
a área do Rio de Janeiro é definida da seguinte forma: o conjunto 
de terras, águas e litorais delimitado a oeste pelo rio Paraíba do 
Sul e a leste pela litoral Atlântico, entre as latitudes 21o e 23o sul 
e as longitudes 41o e 45o. Ela fica no limite sul da zona tropical 
do planeta, ou seja, no Trópico de Capricórnio (42o). Sua área 
é de aproximadamente 48000 km2. O território fluminense se 
estende de leste a oeste, na forma de um retângulo fortemente 
‘dobrado’ ao meio.1

O clima do Rio de Janeiro resulta da combinação de vários fatores: 
a sua localização tropical, a proximidade do oceano Atlântico, 
uma corrente marinha fria que vem do sul para o norte, a intensa 
radiação solar, ventos oceânicos transversais ao litoral e correntes 
atmosféricas sujeitas a frentes frias ou chuvosas geradas em re-
giões temperadas da América do Sul. Há duas grandes ‘estações’ 
do ano. De novembro a fins de março, há um verão com forte 
incidência de chuvas torrenciais, altas umidades relativas do ar 
e temperaturas médias na Planície Costeira em torno de 30o. De 
abril a outubro há um ‘inverno’ de menos chuvas, névoas secas 

1	 Defini	essa	área	de	forma	um	tanto	arbitrária	para	aproximá-la	do	território	do	
atual	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Em	termos	fisiográficos	e	fitogeográficos,	por	
exemplo,	os	afluentes	da	margem	esquerda	do	rio	Paraíba	do	Sul,	que	des-
cem	de	terras	mineiras	da	Serra	da	Mantiqueira,	podem	ser	considerados	uma	
extensão	natural	do	território	fluminense.	O	próprio	Vale	do	rio	Paraíba	do	Sul	
se	estende	por	uma	boa	distância,	sem	muitas	mudanças,	para	território	per-
tencente	a	São	Paulo.	Também	o	sul	do	Espírito	Santo	pode	ser	considerado	
semelhante	ao	norte	do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	em	termos	de	relevo	e	flora.
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e temperaturas médias mais moderadas na Planície, em torno de 
24o. Em termos de precipitação pluviométrica, as terras fluminen-
ses variam de úmidas a superúmidas. Os registros indicam uma 
variação de 1.500 a 4.000mm de chuvas anuais, com balanços 
hídricos em geral positivos. Os volumes de chuvas em geral cres-
cem com as altituides. A extremidade sul do litoral fluminense, em 
torno de Parati e Angra dos Reis, apresenta a maior precipitação 
oficialmente registrada em todo o Brasil (em torno de 4.000mm), 
embora se suspeite que áreas do noroeste amazônico recebam 
quantidades maiores de chuvas.

Os fatores climáticos citados atuam de forma diferenciada em 
função das extensas, abruptas e relativamente elevadas cadeias 
de montanhas que dominam a maior parte da superfície flumi-
nense. Em termos técnicos, o Rio de Janeiro tem quatro climas 
diferentes: quente, subquente, mesotérmico moderado e meso-
térmico médio, em estreita correspondência com as altitudes, 
ou seja, com o relevo. As altitudes variam de 0 a 2787m sobre o 
nível do mar. O pico mais alto das terras fluminenses, Itatiaiaçu, 
fica aliás dentro dos limites do Parque Nacional de Itatiaia. As 
temperaturas normalmente registradas no Rio de Janeiro são 
tipicamente tropicais, mas novamente as montanhas provocam 
variações consideráveis, especialmente em trechos florestados 
mais altos, nos quais geadas e chuvas de granizo não chegam a 
ser incomuns durante o ‘inverno’. 

Para os padrões brasileiros, a geomorfologia do Rio de Janeiro é 
extremamente acidentada. Apesar de alguns trechos relativamente 
amplos de planícies costeiras, predominam morros e montanhas. 
É notável a virtual ausência de áreas de planalto, comuns mesmo 
em outros estados montanhosos como São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná. O calor tropical, a precipitação e a umidade favorecem a 
formação de matas ricas, extensas e densas, na forma de diversas 
comunidades de florestas tropicais, úmidas, latifoliadas e perenifó-
lias, com alguns trechos de floresta mista (presença de araucárias).

A geologia predominante do Rio de Janeiro compartilha da no-
tável antiguidade dos planaltos cristalinos de grande parte do 
território brasileiro. O aspecto mais notável são as rochas do pré-
-Cambriano médio e tardio da Serra do Mar e de suas extensões, 
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formando extensas encostas, montanhas e picos, nas formas de 
granito, gneiss, charnoquita, migmatita e metamórfica. Elas estão 
entre as formações geológicas mais antigas do planeta. Um pouco 
mais recentes – e bem mais escassas – são as rochas magmático-
-alcalinas do Terciário Cretaceano, da Serra da Mantiqueira. As 
terras fluminenses de formação mais recente são as da Planície 
Costeira, constituídas de depósitos fluviais – principalmente do 
rio Paraíba do Sul – lacustres e costeiros datados do Quaternário.

Há cerca de 60 milhões de anos, forças sísmicas provavelmente 
derivadas da formação da cordilheira dos Andes causaram uma 
sucessão de colapsos e falhas de imensas seções da antiquíssima 
Serra do Mar em terras fluminenses. Blocos e montanhas enormes 
desprenderam-se do corpo principal da Serra do Mar e caíram 
no oceano Atlântico. Esses blocos submergiram ou formaram 
ilhas e arquipélagos. Muitos foram mais tarde ‘reunificados’ com 
o continente por depósitos quaternários, formando paisagens de 
planuras separadas por pedras relativamente abruptas. Há ainda 
longas restingas arenosas litorâneas que expressam reincorpora-
ções mais recentes de algumas ilhas ao continente. Sobrevivem 
algumas ilhas rochosas. Mais para o interior, as mesmas forças 
sísmicas abriram uma brecha entre a Serra do Mar e a Serra da 
Mantiqueira, formando a calha estreita do rio Paraíba do Sul. 

O evento relativamente remoto – em termos geográficos e cro-
nológicos – da formação dos Andes forjou, assim, as três áreas 
geográficas que receberam, condicionaram e foram modificadas 
pelos primeiros humanos que, milhões de anos depois, chegaram 
às terras fluminenses. As terras fluminenses se dividem em três 
‘províncias topográficas’ básicas: a Planície Costeira (ou Baixada 
Fluminense), a Serra do Mar e o Vale do Paraíba do Sul. Cada uma 
delas apresenta características distintas em termos de favorecer 
ou dificultar a ocupação humana. 

A Planície Costeira é uma faixa descontínua de terras planas ou 
levemente onduladas entre o litoral Atlântico e o pé oriental da 
Serra do Mar. Ela é formada por depósitos fluviais, lacustres e 
oceânicos relativamente recentes, do Quaternário. No litoral sul, 
essa planície é muito estreita e freqüentemente desaparece por 
completo quando as escarpas da Serra do Mar caem diretamente 
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no Atlântico. A paisagem mais comum no litoral sul fluminense, 
abaixo de Mangaratiba, são as montanhas e penhascos mergu-
lhando diretamente no mar, parcialmente cobertas por vegetação 
luxuriante, separadas por praias relativamente curtas e com es-
treitas faixas de areia, espremidas contra os sopés das montanhas.

A Planície Costeira se amplia consideravelmente atrás das baías 
de Sepetiba e Guanabara, a partir de Itaguaí, chegando a uma 
largura média de 50km. Ela continua para o Norte, da chamada 
Região dos Lagos para cima, com uma largura média de 30 km. 
São freqüentes nesses trechos as ‘ilhas montanhosas’ ou ‘serranias 
costeiras’, ou seja, morros ou pedras imponentes isolados da Serra 
do Mar, como as serras da Carioca, Pedra Branca, Tiririca e Rio 
Bonito, ou as pedras de Itaipu, Pão de Açúcar e Guaratiba. São 
fragmentos tombados da Serra do Mar, devidamente reunificados 
com o continente através de depósitos fluviais e oceânicos. 

Da baía de Sepetiba para o norte, toda a planície foi formada 
basicamente por depósitos do rio Paraíba do Sul e do oceano. O 
litoral deste trecho se caracteriza por uma sucessão de restingas 
e praias alongadas, as quais unem pedras antes isoladas, forman-
do lagoas de água salobra e baías. Nas baías de Angra dos Reis, 
Sepetiba e Guanabara, principalmente, formaram-se extensos 
manguezais, que expressam a contínua ‘colonização’ que depósitos 
fluviais recentes fazem de terras antes cobertas permanentemen-
te pelo mar ou intermitentemente pelas marés. Mais ao norte, a 
Planície Costeira se funde com os depósitos propriamente fluviais 
e lacustres (de água doce) do delta do rio Paraíba do Sul, a cha-
mada Baixada Campista. Aí a planície penetra 60km ou mais no 
continente, incluindo as terras banhadas pelo baixo rio Muriaé, 
afluente do Paraíba do Sul. Esta é a maior área plana do estado.

A Serra do Mar nas terras fluminenses é a continuação e o fim 
dessa importante formação montanhosa iniciada na extremida-
de leste de Santa Catarina e que, fiel ao nome, segue rente aos 
litorais do Paraná e São Paulo. No Rio de Janeiro ela forma uma 
‘impressionante barreira montanhosa’, paralela à costa e clara-
mente visível da Planície Costeira. Sua face oriental, voltada para 
o Atlântico, é quase sempre abrupta e em muito trechos quase 
vertical, principalmente nos trechos da falha geológica mencio-



75Voltar para o sumário

nado acima. A altitude média de sua crista fluminense deve girar 
em torno de 1000 m, com picos de altitudes bem elevadas para 
padrões brasileiros, como a Pedra do Sino (2.263m) e Caledônia 
(2 284m). 

As partes mais extensas da Serra do Mar se caracterizam por 
pedras e morros arredondados muito próximos uns dos outros, 
formando uma paisagem bastante acidentada, com pouquíssimas 
áreas planas. Essa paisagem é consagrada na terminologia to-
pográfica brasileira com o nome de ‘mares de morros’. Bastante 
próxima do mar no litoral sul do estado, a Serra do Mar ‘recua’ 
consideravelmente por trás das baías de Sepetiba e Guanabara. 
Para o norte, acima da latitude 22o, ela se reaproxima do litoral, 
mas as altitudes médias vão caindo e as montanhas se espaçam 
entre si, até que a serra é definitivamente cortada pelo rio Paraíba 
do Sul. Ao norte do delta do rio há algumas formações montanho-
sas mais baixas próximas do litoral, mas elas são remanescentes 
de um espinhaço da Serra da Mantiqueira.

O Vale do Paraíba do Sul é uma estreita cadeia de montanhas e 
vales espremida entre a face ocidental da Serra do Mar e a face 
oriental da Serra da Mantiqueira. Apesar de o gradiente da face 
ocidental da Serra do Mar ser mais suave do que o da face oriental, 
ainda assim encontramos novamente aquela paisagem acidentada 
de ‘mares de morros’, com elevações arredondadas de altitudes 
iguais. Por entre esses morros descem muitos rios relativamente 
curtos, fluindo para o rio Paraíba do Sul, o mais volumoso a 
desaguar no Atlântico sul brasileiro. A garganta estreita do Vale 
do Paraíba do Sul até mais ou menos São Fidélis contrasta com 
a larga baixada formada pelo mesmo rio no seu delta, descrita 
acima como extensão da Planície Costeira (IBDF, 1981 ; IEF, 1994).

As florestas tropicais fluminenses: cobrindo bai-
xadas, montanhas e vales
Estudos geológicos, biológicos e climatológicos e a relativamente 
extensa literatura de exploradores e viajantes permitem estimar 
que o atual território fluminense, em torno do ano de 1500, 
estava em 92 a 95% cobertos de florestas úmidas, tropicais, lati-
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foliadas e perenifólias.2 Essas florestas eram maduras, primárias 
ou secundárias. Estas florestas fluminenses eram parte de uma 
formação muito maior, cujo nome comum é Mata ou Floresta 
Atlântica ou, de forma mais técnica, Floresta Úmida Tropical e 
SubTropical da Costa Atlântica. Essa formação chegou a cobrir 
uma faixa quase contínua que ia do Rio Grande do Sul ao Rio 
Grande do Norte (cerca de 3300 km), das latitudes 29o a 6o, por 
vezes penetrando centenas de quilômetros continente a dentro, 
chegando mesmo aos territórios interiores de Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Minas Gerais. Esta enorme cobertura florestal – que talvez 
tenha chegado a cobrir 1 milhão de km2, todos dentro do atual 
território brasileiro – tinha diferentes comunidades vegetais, de 
acordo com latitudes, altitudes e distâncias da costa. Mesmo nos 
seus parcos remanescentes, hoje estimados em cerca de 8% de 
sua área original, a Mata Atlântica contém marcantes constrastes 

2	 Floresta	primária	 (ou	nativa	madura)	é	aquela	que	se	 forma	por	processos	
naturais	e	espontâneos,	 sem	 interferências	humanas.	Por	 vezes	o	 termo	é	
aplicado	também	a	florestas	apenas	levemente	alteradas	pelo	uso	humano,	
como	a	coleta	de	alguns	produtos	ou	mesmo	a	derrubada	seletiva	de	árvores.	
Floresta	secundária	(ou	nativa	imatura,	popularmente	chamada	de	capoeira)	
é	aquela	que	se	forma	por	processos	naturais	e	espontâneos,	mas	depois	de	
alguma	 interferência	humana	 radical	 (desmatamento	 total,	 por	exemplo)	ou	
de	uma	ocorrência	natural	destrutiva	(avalanche,	incêndio,	erupção	vulcânica	
etc.)	Em	quase	todos	os	tipos	de	florestas	densas	e	fechadas,	as	formações	
secundárias	têm	aparência,	composição	de	espécies	e	densidade	de	biomas-
sa	muito	diferentes	e	muito	menores	que	as	primárias.	Floresta	madura	é	a	
floresta	primária	 que,	 por	 causa	da	 idade	mais	 avancada,	 atingiu	 um	certo	
equilíbrio	na	quantidade	de	espécies	e	espécimes	e	na	sua	distribuição	em	
diferentes	 alturas.	Latifoliada	 é	 a	 qualidade	 das	 folhas	 que	 têm	 largura	 ou	
uma	 face	mais	ou	menos	plana,	ou	seja,	diferentes	das	 ‘agulhas’	ou	 folhas	
‘finas’	características	de	várias	espécies	de	árvores	conhecidas	como	coní-
feras	(como	o	pinheiro-do-paraná,	ou	araucária).	Perenifólia	é	a	qualidade	da	
vegetação	que	não	perde	todas	as	suas	folhas	ao	mesmo	tempo	em	determi-
nada	época	do	ano,	em	contraste	com	as	caducifólias	(ou	plantas	de	‘folhas	
caducas’)	que	renovam	todas	as	suas	folhas	num	período	relativamente	curto,	
o	que	causa	a	sua	 ‘nudez’	 temporária	em	determinadas	épocas	do	ano.	O	
texto	de	Reserva da biosfera	faz	alguns	subclassificações	importantes	dentro	
dos	três	tipos	básicos	da	flora	fluminense	nativa	–	florestas,	restingas	e	man-
guezais.
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e endemismos.3 Supõe-se que a Mata Atlântica do ano de 1500 
nada devia às atuais florestas úmidas amazônicas em termos de 
exuberência e riqueza de formas biológicas. A Mata Atlântica foi 
a maior extensão contínua de florestas tropicais destruídas pela 
espécie humana em tempos históricos. A atividade humana no 
Rio de Janeiro posterior ao ano de 1600 deu a sua decidida ajuda 
a esse notável processo destrutivo.

Assim, a maior parte da três ‘províncias topográficas’ do Rio de 
Janeiro estava no ano de 1500 coberta por essas florestas (DEAN, 
1995, cap.1). Os 5 a 8% restantes eram cobertos por restingas e 
mangues, concentrados na orla costeira. As restingas formam uma 
vegetação relativamente modesta e por vezes esparsa, associada a 
praias, areais, restingas arenosas, margens de lagoas e dunas. As 
plantas são predominantemente gramíneas e ervas, com poucas 
plantas lenhosas (arbustos ou árvores). As restingas fluminenses 
têm similares em vários outros pontos do litoral brasileiro, de São 
Paulo ao Nordeste, e até na Amazônia. É um tipo de vegetação 
hoje virtualmente inexistente na sua fisionomia natural, no Rio de 
Janeiro e em outros estados, exatamente por se localizar ao longo 
da acessível e muito usada faixa litorânea do País. Os cronistas e 
historiadores das terras fluminenses, como Alberto Lamego em 
O Homem e o brejo, dão ênfase à localidade chamada Campo 
Limpo, nas imediaçes da atual cidade de Campos, na verdade um 
trecho de vegetação de restinga. Era um dos poucos locais em 
toda a terra fluminense que oferecia aos colonizadores o conforto 
de pastagens naturais e por isso gerou tanta atenção. 

Já os extensos manguezais das baías de Angra dos Reis, Sepetiba 
e Guanabara eram litorâneos por definição. Trata-se de formações 
com arbustos e árvores adaptadas à salinidade, de porte médio 
a grande, muitas vezes com populações densas, localizadas em 
terras cobertas periodicamente por marés. Embora inútil para 
a agricultura, os manguezais tropicais são ricas áreas de caça, 

3	 Uma	espécie	é	endêmica	a	uma	região	ou	a	um	ecossistema	quando	ocorre	
naturalmente	apenas	nela	ou	nele.	Dizer	que	a	Mata	Atlântica	tem	‘endemis-
mos’	é	o	mesmo	que	dizer	que	ela	tem	certas	formas	de	vida	animal	ou	vegetal	
claramente	 identificadas	 e	 que	 não	 existem	 naturalmente	 (ou	 nunca	 foram	
descobertos)	em	qualquer	outro	lugar.	O	endemismo	de	uma	espécie	indica:	
a)	a	sua	dependência	em	relação	ao	ecossistema	em	que	vive	e	b)	o	potencial	
de	sua	extinção	se	esse	ecossistema	for	destruído.
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pesca e coleta de muitas espécies que as usam para reprodução, 
repouso ou abrigo. A maioria dos manguezais fluminenses está 
hoje também destruída por aterros ou desfigurada por desmata-
mentos (IBDF, 1981 ; MOTTA SOBRINHO, 1978, p. 11 ; DEAN, 
1984, p. 4 ; DEAN, 1983, p. 50-67 ; LAMEJO, 1974; tucker, richards, 
1983, p. 50).

Assim, no enorme ‘paraíso tropical’ americano desvendado aos 
deslumbrados olhos europeus no século XVI, a área do Rio de 
Janeiro forneceu certamente algumas das paisagens mais des-
lumbrantes. Florestas tropicais primárias ou capoeiras maduras 
cobriam as montanhas distantes e próximas e as baixadas. As 
copas das árvores formavam uma compacta massa verde que por 
vezes chegava até o local privilegiado dos viajantes e cronistas 
da época, as belas praias e lagoas costeiras, muitas delas com 
areias brancas e águas claras. Era, sem dúvida, uma paisagem que 
evocava nos suscetíveis e ansiosos viajantes europeus a ‘visão do 
paraíso’, mesmo sendo, como vimos, usada há séculos por cen-
tenas de milhares de pessoas.

Foi nessa geografia e nessa ecologia que os portugueses se insta-
laram com mais decisão a partir de 1565. Ainda assim, em 1585 
a jovem cidade do Rio de Janeiro ainda tinha menos que 800 
habitantes europeus, sendo do mesmo tamanho ou pouco maior 
que as aldeias nativas preexistentes na região. Como vimos, em 
1567, várias sesmarias foram concedidas em torno da baía de 
Guanabara, para estimular a ocupação portuguesa e desencora-
jar novas incursões francesas. Mas o grande impulso para uma 
ocupação mais intensa do Rio de Janeiro foram as sesmarias 
concedidas em 1627, entre a baía de Guanabara e a boca do rio 
Paraíba do Sul, aos chamados ‘Sete Capitães’. Nessas propriedades 
da Planície Costeira fluminense os sesmeiros introduziram grandes 
plantações de cana-de-açúcar. Onde havia fazendas, engenhos e 
escravaria, surgiram também contingentes significativos de gado 
bovino e equino, para os quais se fabricaram pastos. Na locali-
dade de Campo Limpo, as restingas serviram de pastos naturais 
com relativo sucesso.

Nessa região, chamada então de Campos dos Goitacazes, já em 
princípios do século XVII, os portugueses construíram uma ré-
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plica menor – mas importante – das bem sucedidas plantações 
do Nordeste. Em 1650 um viajante europeu contou 40 engenhos 
na região. Grandes áreas planas, antes cobertas por florestas, 
foram abertas para dar espaço às plantações. Mesmo em áreas 
montanhosas impróprias para a cana, as matas eram cortadas 
para fornecer lenha às caldeiras dos engenhos; fornecer madeira 
de construção para fazendas, depósitos e senzalas e dar lugar 
a pastos. Por muitas décadas essa foi a região economicamente 
mais dinâmica do atual território do Rio de Janeiro. Os portos 
e entrepostos do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Parati eram 
os únicos outros lugares com dinamismo significativo (BRUNO, 
1967, p. 33-35, 39).

A Serra do Mar permaneceria por quase 200 anos como uma 
fronteira íngreme e abrupta, cortada apenas por algumas trilhas 
acidentadas que ligavam o Rio de Janeiro com um interior remoto 
e desinteressante para os portugueses – pela falta de ouro. O vale 
do rio Paraíba do Sul ficou quase totalmente desocupado por eu-
ropeus até mais ou menos o ano de 1800, com exceção do delta 
do rio e das baixadas próximas. Assim, a barreira montanhosa e 
florestal da Serra do Mar, juntamente com a ausência de minérios 
valiosos no interior, contribuiu para que a conhecida preferência 
dos portugueses pelas áreas costeiras do Brasil prevalecesse de 
forma marcante no Rio de Janeiro, quase até o ano de 1800. As 
montanhas e o estreito vale do grande rio por trás delas ficaram 
por muito tempo como fronteiras misteriosas para a população 
relativamente pequena de portugueses, nativos e africanos con-
centradas Planície Costeira, bem mais acessível e convidativa. 
Como disse um famoso cronista da colônia, os portugueses se 
agarraram ao litoral brasileiro como caranguejos arranhando as 
areias das praias (HOLANDA, 1987, p. 66-73 ; SALVADOR, 1987).

Os primeiros 250 anos de colonização portuguesa no Rio de 
Janeiro fornecem uma eloqüente prova de que essa conhecida 
anedota tinha um fundo de verdade. Mas essa fidelidade ao litoral, 
se ‘poupou’ o interior, evidentemente significou uma intensificação 
do consumo dos recursos naturais litorâneos pelos europeus. Essa 
intensificação incidiu exatamente sobre as áreas mais usadas pelos 
povos nativos que os antecederam. Os colonizadores adiaram as 
suas pressões sobre as enormes áreas florestadas mais remotas da 
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região, mas produziram impactos no ambiente litorâneo que se 
superpuseram e se acumularam aos impactos dos usos indígenas.
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6 A CANA-DE-AÇúCAR E AS ROTAS DE 
 MINERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Os canaviais substituem os goitacazes
A introdução de uma crescente população européia e (mais 
tarde) de escravos africanos no território do Rio de Janeiro, a 
partir de 1565, acarretou uma nova e aguda intensificação do 
uso dos recursos naturais locais. Essa segunda intensificação foi 
provavelmente bem mais abrupta do que a primeira, represen-
tada pela chegada dos Tupinambá e a conseqüente expulsão ou 
assimilação dos povos dos sambaquis, cerca de 400 anos antes. 
Afinal, os Tupinambá tinham mais em comum com os povos dos 
sambaquis do que os portugueses tinham com os Tupinambá. Os 
portugueses tinham tecnologias, religião e valores em relação à 
natureza radicalmente distintos dos ameríndios.

Depois do ano de 1580, os indígenas remanescentes, independen-
tes ou aldeados, além de seus impactos rotineiros, se dedicaram 
à coleta do pau-brasil e de pimentas nativas e à caça de alguns 
animais valorizados pelos europeus, ingressando ao menos 
parcialmente na lógica mercantil colonial. Suas roças e caçadas 
ajudaram a sustentar os colonos. Suas migrações periódicas foram 
interrompidas pela sedentarização compulsória imposta pelos 
missionários. Indio nômade era sinônimo de índio independen-
te. Indio independente era objeto de ‘guerras justas’ e, quando 
capturado vivo, virava escravo. Portanto, os portugueses e as 
suas atividades passaram a gerar as maiores pressões sobre a 
ecologia fluminense, controlando ou subordinando as pressões 
da declinante população nativa. 

É bom esclarecer que a chegada de portugueses e franceses ao 
litoral do Rio de Janeiro provocou, a curto e longo prazos, uma 
diminuição drástica da população residente, por causa das gran-
des mortandades sofridas pelos indígenas. Não houve, portanto, 
uma pressão estritamente ‘demográfica’ ligada ao crescimento 
populacional dos novos estoques de europeus. Os nativos parti-
ciparam diretamente nas hostilidades entre franceses e portugue-
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ses e morreram em grande número nessas guerras. Houve ainda 
fulminantes surtos de mortais doenças contagiosas introduzidas 
pelos europeus. Alguns grupos nativos fugiram da região. Pode-se 
dar como certo ainda que as tradicionais atividades de subsis-
tência dos indígenas foram prejudicadas pelas guerras, doenças, 
deslocamentos e perdas de áreas tradicionais de caça e pesca e, 
ainda, pelo controle social e religioso exercido pelos europeus, 
aumentando a penúria dos nativos. 

Assim, as diminutas quantidades de europeus residentes no Rio 
de Janeiro, em fins do século XVI, não compensaram demografi-
camente os grandes contingentes de indígenas mortos ou deslo-
cados recentemente. Mas a tecnologia e a visão mercantilista da 
natureza dos europeus foram suficientes para compensar as suas 
exíguas fileiras. A demografia é apenas uma dimensão entre outras 
– estilo de vida, tecnologias, valores – a serem consideradas no 
estudo dos impactos ambientais de sociedades humanas. Grupos 
humanos pequenos dotados de tecnologias mais complexas po-
dem produzir efeitos ambientais proporcionalmente maiores do 
que grandes populações dotadas de tecnologias e estilos de vida 
mais simples. Foi o caso do Rio de Janeiro depois do ano de 1580.

Ainda assim, a diminuída população indígena, aldeada ou acultu-
rada, continuou a consumir recursos locais. Mais importante, ela 
compartilhou o seu conhecimento do território com os coloniza-
dores e ajudou a sustentá-los. As feitorias e vilas nascentes dos 
europeus e as tripulações dos navios de passagem, precisavam 
de madeira para construção e lenha, de áreas para agricultura de 
subsistência e para pastoreio de animais domésticos introduzidos, 
alimentos diversos, água potável, suprimentos diversos etc. Eram 
os indígenas que faziam esse trabalho. 

Mas a ecologia fluminense não foi alterada radicalmente pelas 
pequenas feitorias, vilas e fazendas européias do século XVI. O 
processo de alteração humana do ambiente fluminense se acele-
rou a partir de três empreedimentos relativamente distintos: as 
mencionadas fazendas-engenhos de cana-de-açúcar nos Campos 
dos Goitacazes e outros trechos da Planície Costeira dos fins do 
século XVI, as rotas da mineração entre os portos costeiros e as 
Minas Gerais do século XVIII e, principalmente, as fazendas de 
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café do século XIX. Foram esses três conjuntos de atividades que, 
depois do ano de 1600, forjaram os novos padrões mais intensi-
vos de uso dos recursos e que distribuíram a população através 
do território fluminense. Eles eventualmente condicionaram, em 
época bem mais recente, a seleção das áreas dos parques nacio-
nais fluminenses, estudados na Parte II deste livro.

Como foi destacado, colonos e viajantes portugueses adotaram, ra-
ramente com entusiasmo, muitos dos alimentos dos nativos, como 
mandioca, milho, farinhas e feijões, desconhecidos na Europa. Tal 
como aconteceu com os chamados ‘peregrinos’ puritanos chega-
dos à Nova Inglaterra em torno de 1620, muitos colonizadores 
do litoral fluminense teriam morrido de fome se não fosse pela 
comida cultivada, caçada, coletada e preparada pelos nativos. Os 
europeus introduziram muitos de seus próprios animais e plantas 
domésticos, mas nunca reproduziram integralmente as suas dietas 
temperadas nesta franja fluminense da zona tropical do planeta. 
O plantio do trigo e das videiras em terras tropicais, por exem-
plo, foi quase sempre um fracasso, fato freqüentemente citado 
nas relações e cartas de padres missionários impedidos de rezar 
a missa com hóstias de trigo e vinho de uva. Como a comida, os 
portugueses adotaram outros usos e materiais indígenas, como 
redes de dormir, materiais de construção, remédios da flora nativa 
e por vezes até os abominados tecidos de algodão nativo.

O grande valor comercial do açúcar na Europa levou os colonos 
europeus em terras fluminenses a tentarem a sorte com a cana. 
Outra motivação para esse cultivo foi a crença errada de que o 
escorbuto, doença comum dos marinheiros da época, podia ser 
evitada ou curada com o consumo de açúcar. Na verdade, foram as 
frutas cítricas (principalmente o limão), inexistentes no território 
brasileiro antes da chegada dos europeus, que resolveram este 
grave problema de saúde dos viajantes europeus. 

A cana-de-açúcar, de origem provável em regiões tropicais asiáti-
cas, era uma planta de há muito domesticada e cultivada e vários 
pontos da Asia, Africa e Europa. Tal como o trigo, arroz e milho, a 
cana-de-açúcar é uma gramínea melhorada pela seleção artificial 
do cultivo humano. As gramíneas são o que os biólogos chamam 
de plantas ‘invasoras’ ou ‘pioneiras’, naturalmente dotadas para 
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ocupar áreas cuja flora madura é alterada drasticamente, pelo 
fogo, inundações, avalanches ou processos erosivos acelerados, 
ou então pela ação humana. As gramíneas ocupam rapidamente 
as áreas desmatadas, aproveitando a exposição total ao sol, a 
ausência de competição e os seus rápidos ciclos de reprodução. 
Freqüentemente as suas sementes resistem ao fogo, o que lhes 
dá uma vantagem competitiva suplementar para disputar espaço 
com outras espécies. Nesse caso, fogos freqüentes de origem 
humana favorecem cada vez mais o monopólio das gramíneas. 
Os portugueses, antes do ano de 1500, foram bem-sucedidos com 
plantações de cana em Portugal e nas ilhas do Atlântico. Sendo 
assim, a cana-de-açúcar foi o principal membro não-humano da ‘fa-
mília ampliada’ que os portugueses transferiram para o Brasil nos 
primeiros anos de colonização (CROSBY, 1973).1 Os portugueses 
sabiam encontrar terras propícias à cana, arregimentar a mão-de-
-obra escrava para plantá-la e transformá-la industrialmente em 
açúcar. Sabiam também transportar o produto a longas distâncias. 

Mencionei antes que para a pequena nação portuguesa, o Brasil, 
entre outras coisas, representou a súbita disponibilidade de uma 
enorme quantidade de terras novas, ‘virgens’ e destituídas de 
‘donos legítimos’, ideais para enormes plantações de cana, em 
contraste com as pequenas ilhas Atlânticas (WEBB, 1986). Por isso, 
tanto no litoral nordestino quanto no fluminense, a exuberante 
floresta tropical foi tratada como uma inimiga natural a ser derro-
tada. Nem os portugueses, nem quaisquer colonizadores europeus 
valorizaram ‘ambientalmente’ as extensas florestas tropicais ou 
temperadas do continente americano. Ao contrário, apesar da 
escassez de florestas primárias na Europa, os colonos partiram 
logo para explorar os produtos mais valiosos e disponíveis das 
florestas americanas e para abrir nelas espaços agricultáveis. 
Para os portugueses e europeus em geral, civilização significava 
agricultura e pecuária. Uma paisagem obstruída por florestas era 
prova de falta de civilização. Era preciso ‘abrir’ ou ‘limpar’ vastos 
campos e liberar os solos para a cana.

1	 Crosby,	em	Ecological	imperialism,	explora	argutamente	as	‘vantagens	bioló-
gicas’	que	os	colonizadores	europeus	tiveram,	principalmente	nas	colônias	de	
clima	temperado,	ao	trazerem	‘aliados’,	tais	como	plantas	e	animais	domes-
ticados	e	doenças	contagiosas.	Ele	dedica	um	capítulo	inteiro	à	capacidade	
competitiva	e	expansiva	das	ervas	e	gramíneas.
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A plantação colonial de cana-de-açúcar, para maior produtividade 
e volume de produção, exigia portanto a eliminação completa 
das coberturas vegetais nativas, florestais ou não. Assim se tirava 
proveito máximo da característica ecológica ‘invasora’ da planta. 
Além dos desmates propriamente ditos, a operação dos enge-
nhos de açúcar colocava mais duas pressões sobre a flora. Uma 
era direta: a necessidade de lenha para combustível. A outra era 
indireta: a abertura de áreas de pastagem para bovinos, muares 
e equinos usados direta ou indiretamente na produção (DEAN, 
1995, p. 75-76, 173-178, 254, 358). Fazendas de cana, engenhos 
e sítios apareceram em muitos pontos do Rio de Janeiro, mas foi 
nos Campos dos Goitacazes que se estabeleceram as fazendas e 
os engenhos maiores e mais duradouros na região.

Os terrenos planos ou levemente ondulados da Planície Costeira, 
as chuvas abundantes, as altas temperaturas, a elevada umidade 
do ar e os ricos solos aluvionais em torno da foz do rio Paraíba 
do Sul se mostraram muito propícios à planta exótica. Grandes 
trechos das florestas da planície começaram a ceder lugar a plan-
tações. A cobertura florestal tornava raras as áreas naturalmente 
utilizáveis como pastos, que precisavam ser fabricados através 
da destruição de outras florestas, geralmente em áreas pouco 
propícias para a cana. Na falta de campos abertos com pastagens 
naturais, as pequenas áreas de restinga de Campo Limpo eram 
intensamente usadas como tal, embora fossem substitutos pobres. 
Alberto Lamego exibe um entusiasmo ambíguo com as pastagens 
de restinga de Campos, ora afirmando que alimentavam grandes 
rebanhos, ora apontando a sua reduzida capacidade de sustentar 
o gado bovino (LAMEGO, 1974).2

A cana prosperou na região. Em 1705, por exemplo, uma sólida 
parcela de 20% de todo o açúcar exportado do Brasil foi produ-
zido em terras fluminenses, mostrando que bons trechos delas já 
tinham sido radicalmente transformadas de sua condição natural 
de florestas ‘improdutivas’ (BRUNO, 1967, p. 24, 28 ; DEAN, 1984, 
p. 19 ; LAMEGO, 1974). Até hoje, aliás, as plantações e os enge-
nhos de cana são as atividades econômicas principais da região 

2	 É	oportuno	notar	aqui	a	ausência	completa	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro	dos	
dois	ecossistemas	que	mais	serviram	aos	colonizadores	como	pastos	naturais	
–	os	campos	cerrados	e	os	campos	gerais.
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dos Campos dos Goitacazes. Assim, as plantações de cana-de-
-açúcar tiveram três impactos principais sobre os ecossistemas 
e as paisagens da Planície Costeira: a) eliminação completa ou 
quase completa de florestas para abrir campos para a monocultura 
canavieira, para extrair lenha doméstica e industrial e madeira 
para construção b) eliminação parcial ou completa de outras 
áreas florestadas para formação de pastagens para animais de 
trabalho ou de subsistência; e c) despejo de resíduos industriais 
em rios e lagos. Poderia ser mencionada ainda a drenagem arti-
ficial de extensas áreas úmidas ou inundáveis (para aumento da 
área agricultável), que teve outros efeitos de longo prazo sobre 
a flora e fauna nativas remanescentes (FREYRE, 1985 ; BRUNO, 
1967, p. 25 ; DEAN, 1983, p. 60-61). 

Embora o húmus florestal eventualmente se exaurisse em muitos 
trechos de plantação e pasto, os solos aluvionais profundos e 
de boa fertilidade natural e o terreno, em geral plano, inibiram 
um desgaste e uma erosão calamitosos. Enchentes periódicas do 
baixo rio Paraíba do Sul e seus afluentes mantinham a fertilidade 
adequada ou suficiente de muitos trechos. Dessa forma, mesmo 
com produtividade e rentabilidade historicamente descrescentes, 
e, mesmo à custa de vultosos subsídios e enormes contraproduti-
vidades, as plantações de cana-de-açúcar da região de Campos dos 
Goitacazes sobrevivem continuamente há quase quatro séculos. 
Elas foram a primeira vitória do projeto colonial português sobre 
as florestas tropicais fluminenses. Localmente, foi uma vitória com-
pleta. Em termos da geografia florestal fluminense, no entanto, foi 
uma vitória parcial, pois o desmatamento se limitou às baixadas 
e às encostas próximas delas. Outras vitórias viriam, no entanto.

Em busca do sertão dourado
Em fins do século XVII, depois de quase 200 anos de lendas 
inverossímeis e buscas frustradas, exploradores portugueses fi-
nalmente encontraram as tão cobiçadas minas de ouro e pedras 
preciosas no interior da sua colônia americana. Tantas foram as 
minas encontradas e tão grande era a avidez portuguesa de final-
mente colocar as mãos nas riquezas minerais que tanto invejaram 
na América sob controle espanhol, que a região das descobertas 
ganhou o nome ambicioso de Minas Gerais. O vértice do polígono 
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mineiro mais próximo do Rio de Janeiro estava em Vila Rica, a 
mais de 200km a oeste do rio Paraíba do Sul, o limite ocidental 
das terras fluminenses. Vila Rica ficava a quase 400km da cidade 
do Rio de Janeiro. 

Levando em conta os terrenos muito acidentados das serras do 
Mar e da Mantiqueira e as condições disponíveis de transporte, 
essa era uma distância enorme para a época. Ainda assim, o 
dinamismo do distrito mineiro afetou bastante os padrões de 
ocupação humana e de consumo de recursos naturais das terras 
fluminenses. A mineração talvez tenha retardado o crescimento 
das pressões ambientais diretas sobre as terras do Rio de Janeiro, 
mas ela gerou algumas pressões próprias. Nem todas as pressões 
sobre os recursos ambientais de uma região são exercidas pelas 
populações nelas residentes. Durante o início do século XVIII, 
os portos de Parati, Angra dos Reis e Rio de Janeiro se beneficia-
ram do tráfico intenso de ouro, pedras preciosas, equipamentos, 
animais, suprimentos, mineiros, mercadores, funcionários gover-
namentais e escravos. Os minérios eram explorados a centenas 
de quilômetros e o seu resultado final alimentava os cofres por-
tugueses localizados do outro lado do Atlântico. Ainda assim, 
as cidades portuárias fluminenses e suas populações cresceram, 
aumentando o consumo de recursos locais.

Esses portos viveram apogeus que os fizeram superar a sua 
condição secundária da colônia brasileira. Salvador e Recife, até 
então os mais importantes portos coloniais, começaram a perder 
sua preponderância com a corrida do ouro no distante Centro-
-Sul da colônia. O litoral do Rio de Janeiro era mais próximo do 
distrito mineiro e tinha bons portos. Em 1763 a cidade do Rio 
de Janeiro chegou à condição de capital colonial, desbancando a 
poderosa Salvador. Embora ainda modesta, a cidade do Rio vinha 
crescendo rapidamente desde o início do surto mineiro e deve ter 
se tornado a maior cidade da colônia em torno de 1810. Parati e 
Angra dos Reis tiveram os seus respectivos dias de glória como 
portos ativados pela mineração do interior, mas o porto melhor 
e a posição geográfica mais favorável do Rio de Janeiro eventu-
almente os liquidaram, ainda no início do século XVIII. Assim, 
a mineração nas Minas Gerais teve os efeitos de resgatar alguns 
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portos litorâneos do Rio de Janeiro de uma sonolência secular 
e de projetar o Rio como a cidade mais importante da colônia.

Além da Planície Costeira, a Serra do Mar e o Vale do rio Paraíba 
do Sul foram também afetados pela mineração. Ambos foram 
atravessados por trilhas permanentes e agora intensamente tran-
sitadas que ligavam o litoral ao distrito mineiro. O único meio de 
transporte no tráfico de e para as Minas Gerais eram as chamadas 
‘tropas de burros’. O nome designava um caravana de dezenas de 
animais de carga, com tratadores e passageiros. Burros, mulas e 
cavalos, é bom recordar, eram animais domésticos introduzidos 
pelos europeus em terras americanas. Os burros, em particular, 
tinham a resistência necessária para vencer as centenas de quilô-
metros, subindo e descendo as inclinadas e acidentadas escarpas 
das Serras do Mar e da Mantiqueira, virtualmente carentes de 
áreas planas. As trilhas para as Minas Gerais só tinham trechos 
planos no início e no fim, na Planície Costeira fluminense e na 
transição da Serra da Mantiqueira para o planalto central (HO-
LANDA, 1990). Não havia transporte fluvial viável entre o litoral 
fluminense e as Minas Gerais. Os rios do oeste de São Paulo e sul 
de Mato Grosso, em contraste, mesmo encachoeirados e sujeitos 
aos ataques do gentio Paiaguá, foram por muito tempo a rota 
preferida dos mineradores e mercadores paulistas para chegar às 
remotas minas de Cuiabá.

Por causa do tráfico relativamente intenso e da própria extensão 
das trilhas, as mais curtas com 400 a 500 quilômetros, alguns 
pontos de parada e descanso e algumas junções se transformaram 
em pequenos casarios ou vilas. O progresso diário de uma tropa 
carregada raramente superava 20 km. Isso significa que uma 
viagem de ida ou de volta sem incidentes demorava pelo menos 
20 dias. Os casarios e vilas propiciavam apoio logístico para os 
animais, os seus tratadores e os passageiros, numa região espar-
samente conhecida e ocupada pelos europeus. As tropas de burro 
criavam também mercado para ferreiros, pequenos empórios de 
suprimentos, abrigos (ou mesmo hospedagens para passageiros 
mais exigentes), áreas de cultivo e pastoreio etc. 

Em virtude do que sabemos sobre a cobertura florestal nativa 
da região das serras e do vale, podemos afirmar com toda a cer-
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teza que os campos cultivados e os pastos ao longo das trilhas 
eram formados à custa da derrubada de parcelas de florestas. As 
culturas de subsistência, abertas ao estilo ‘coivara’, alimentavam 
os residentes e os passantes, garantindo por vezes rações para 
os animais de carga. Algumas das mais importantes cidades do 
interior fluminense, como Resende, por exemplo, nasceram de 
modestos pontos de parada de tropas de burros nos tempos da 
mineração. As trilhas traçaram ainda o desenho básico de várias 
estradas posteriores e atuais que ligam a cidade do Rio de Janeiro 
e o litoral fluminense ao interior do estado e aos estados vizinhos 
de São Paulo e Minas Gerais.

Outra maneira pela qual o surto mineiro afetou a área do Rio 
de Janeiro foi a drenagem de escravos da zona canavieira dos 
Campos dos Goitacazes. Os donos e operadores de minas pro-
dutivas tinham condições de pagar mais pelos escravos negros 
recém-chegados. Não foram poucos os escravos que fugiram das 
fazendas de cana-de-açúcar fluminense para tentar a sorte como 
mineradores independentes ou como empregados nas Minas 
Gerais. Como se sabe, foi notável a presença de negros livres 
nas regiões de mineração, embora a massa de força de trabalho 
diretamente engajada na produção se constituísse de escravos. 
Ernani da Silva Bruno cita dados do ano de 1720 para ilustrar 
essa concorrência entre minas e fazendas de cana: enquanto 8 mil 
escravos negros recém-chegados de África entraram pelos portos 
do Rio de Janeiro com destino às Minas Gerais, apenas 5600 entra-
ram pelos portos de Salvador e Recife com destino às numerosas 
e extensas plantações de cana. É possível até que a área plantada 
de cana nos Campos dos Goitacazes tenha diminuído um pouco 
em algumas fases do ciclo minerador, tanto pela falta de mão-
-de-obra quanto pela queda nos preços internacionais do açúcar. 
Se isso ocorreu, então a mineração teria tido o efeito de retardar 
um pouco a exaustão das florestas e restingas remanescentes 
neste trecho da Planície Costeira fluminense. Em alguns casos, 
o abandono dos campos cultivados e a diminuição da produção 
dos engenhos pode ter permitido a formação de capoeiras perto 
de florestas nativas remanescentes (BRUNO, 1967, p. 57, 62-63, 
67 ; FREYRE, 1984 ; DEAN, 1983, 1995).
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O Vale do Paraíba invadido por leste e oeste
Falta comentar apenas um último aspecto da influência das Mi-
nas Gerais sobre a ocupação humana da área do Rio de Janeiro. 
Quando as primeiras plantações de café chegaram ao Vale do 
rio Paraíba do Sul, em torno do ano de 1790, muitos fazendeiros 
eram ex-donos e ex-operadores de minas. A mineração atingira 
o seu pico entre 1741 e 1761. A produção conjunta das minas 
começou a cair em meados da década, do ano de 1770. Com o 
declínio da produção de ouro e pedras, alguns mineradores e 
operadores mais dinâmicos transferiram os seus capitais, escravos 
e capacidade empreendedora para o cultivo do café. Afinal, já em 
1780, as fazendas de café eram um negócio altamente lucrativo 
e visível dentro do Rio, ou seja, da própria capital colonial. No 
conhecido efeito econômico e populacional ‘centrífugo’ causado 
pelo fim da mineração das Minas Gerais, o Vale do Paraíba do Sul 
recebeu mineradores que viraram fazendeiros de café (VALVERDE, 
1985, p. 22; BRUNO, 1967, p. 61).

As antigas trilhas de tropas de burros, que supriam as Minas 
Gerais, atravessavam ‘transversalmente’ o Vale do rio Paraíba 
do Sul, expressando o seu papel de caminho de trânsito, e não 
de criador de núcleos populacionais fixos. Mas foram elas que 
abriram os olhos dos ex-mineradores para a região, pois que os 
solos e o clima do distrito mineiro eram inadequados para a cafei-
cultura. Além do mais, o distrito mineiro era, naquele momento, 
longe demais do litoral para uma agricultura de exportação. As 
trilhas e picadas começaram a se desdobrar dentro do vale. As 
condições climáticas do vale eram, como veremos, ideais para a 
cafeicultura. Além do mais, as trilhas tinham dado origem a alguns 
pequenos pontos de parada que serviram de apoio logístico às 
novas fazendas. 

Assim, pode-se dizer que o Vale do rio Paraíba do Sul, que em 
1780 era uma fronteira ocidental remota para a relativamente 
populosa Planície Costeira fluminense, foi ocupada também pelo 
seu lado ocidental, por forças sociais e econômicas geradas pela 
desagregação do ainda mais remoto distrito mineiro. Nesse jogo 
de influências recíprocas entre litoral, montanha, vale e sertão, 
chegara a hora de os colonizadores europeus assentarem pé nas 
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quase indevassadas terras florestadas do vale do rio Paraíba do 
Sul. Eles trouxeram outro poderoso aliado, também vindo de 
terras estrangeiras e distantes: o café.
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7 AS PLANTAÇõES DE CAFé: 
 ORIgENS E ExPANSÃO INICIAL 
 EM TERRAS FLUMINENSES

Dados biográficos do invasor
As plantações de café em terras fluminenses, embora iniciadas 
em grande escala apenas em torno de 1780-90, foram a ativi-
dade européia que mais radicalmente afetou os ecossistemas e 
as paisagens do Estado do Rio de Janeiro. Só os impactos das 
fazendas e dos engenhos de cana nos Campos dos Goitacazes 
e outros trechos da Planície Costeira, brevemente listados no 
capítulo anterior, tiveram importância comparável aos do café. 
Ainda assim, o jovem naturalista Charles Darwin, em 1831, se 
entusiasmou com a natureza dos trechos da Planície Costeira da 
então província do Rio de Janeiro. Saindo do Rio, atravessou a 
cavalo o que hoje chamamos de Região dos Lagos, chegando até 
às imediações de Macaé. A área fora afetada secularmente por 
plantações de cana e por pastagens artificiais. Ainda assim Darwin 
encontrou muitos trechos de paisagem nativa para observar. A 
área estava longe de ser virgem, o ideal dos naturalistas da época, 
mas aquele complexo de florestas, praias, lagoas de água doce ou 
salgada, dunas, restingas, pedras e montanhas, impressionou a 
conhecida sensibilidade de Darwin para a diversidade biológica 
(DARWIN, 1962, cap. 2).

O café fluminense foi a terceira e decisiva intensificação do uso 
humano das terras do Rio de Janeiro, depois da agricultura de 
coivara tupi e das plantações comerciais de cana portuguesas. 
Como veremos, as plantações de café não deixaram para trás 
amostras tão extensas dos ecossistemas originais quanto as que 
Darwin pôde apreciar ainda em 1831. Os efeitos cumulativos da 
extração de pau-brasil, madeiras-de-lei, pimentas, pesca, caça; 
desflorestamento para agricultura, lenha e construção; desen-
volvimento urbano e portuário, foram como que apagados ou 
sintetizados pela ‘onda verde’ do café, na expressão famosa de 
Monteiro Lobato.
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O surto cafeeiro no Rio de Janeiro, cidade e região, começou 
exatamente quando a mineração das Minas Gerais chegava à 
exaustão. Mas, diferente da remota mineração, a cafeicultura foi 
um emprendimento local, com impactos ambientais diretos sobre 
as terras fluminenses. Esses impactos foram de magnitude nunca 
alcançada pela febre mineradora das remotas Gerais. Portanto, 
uma análise da história ambiental do Rio de Janeiro exige atenção 
cuidadosa às características das plantações de café.

O café introduzido no Brasil, a Coffea arabica, é uma planta ori-
ginária da Etiópia, no nordeste do continente africano. De lá, foi 
transplantado, já como planta domesticada, para a Arábia e vários 
pontos do Oriente Médio e daí para a Europa meridional e central. 
A bebida escura feita com os seus grãos torrados e moídos era 
bem conhecida na Europa já no fim da Idade Média, embora não 
fosse de consumo popular. Por muito tempo na Europa o café foi 
uma bebida quase de luxo, até se popularizar como bebida esti-
mulante entre as classes trabalhadoras da Inglaterra e de outros 
países no início da revolução industrial. 

Os holandeses parecem ter sido os primeiros europeus a cultivar 
o café em grande escala em terras coloniais, em Java. Na França 
de meados do século XVIII, o café tornou-se uma bebida muito 
apreciada pela volátil classe de intelectuais, mas foi o espírito 
prático de comerciantes e administradores coloniais que levou o 
café a ser plantado na Martinica e na Guiana, colônias francesas 
na América. A renitente Coffea arabica suportou bem todas essas 
mudanças de latitude, longitude, continentes e climas. O sucesso 
propriamente comercial do café como bem de consumo popular 
acendeu as habituais rivalidades entre os países colonialistas 
europeus.

O episódio pelo qual a Coffea arabica foi introduzida no Brasil é 
relativamente bem conhecido. Em 1729, uma expedição militar 
portuguesa foi enviada de Belém para fiscalizar a situação da 
fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Essa foi, pelo menos, 
a sua missão oficial. No entanto, o comandante da expedição, o 
sargento-mór Francisco de Mello Palheta, recebeu ordens secretas, 
mas explícitas, de tentar roubar sementes e mudas de café que as 
autoridades portuguesas sabiam existir na Guiana. Aparentemente, 
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sua ‘missão secreta’ foi das mais fáceis, pois retornou com pelo 
menos cinco mudas e mil sementes, distribuídas entre políticos 
e fazendeiros de Belém e arredores (VALVERDE, 1985, P. 17-18).

O invasor sobe as montanhas fluminenses
Por alguns anos o café foi cultivado, em escala modesta, em torno 
de Belém. As culturas não prosperaram, principalmente por cau-
sa do calor excessivo. As rivalidades coloniais entre franceses e 
portugueses mais uma vez dariam origem a grandes mudanças no 
ambiente do Rio de Janeiro. No início da década do ano de 1760, 
o vereador belenense João Alberto Castello Branco mudou-se 
para o Rio de Janeiro, trazendo mudas, sementes e experiência no 
cultivo de café. Em geral, se supõe que esse pequeno estoque de 
materiais genéticos vindos de Belém – e, em primeira instância, da 
Guiana Francesa – foi a origem das primeiras grandes fazendas de 
café na cidade do Rio de Janeiro. A Coffea arabica imediatamente 
mostrou boa adaptação ao clima do Rio. Nesse momento, o Rio 
era uma cidade modesta, embora o seu crescimento acelerado a 
tivesse alçado à condição de capital colonial no ano de 1763. A 
cidade teria então cerca de 40 mil habitantes.

Várias grandes plantações de café foram criadas nas décadas de 
1770-80 e 1780-90, bem nas proximidades do centro histórico 
da cidade do Rio de Janeiro. Uma delas cobria, por exemplo, as 
fraldas do demolido morro de Santo Antônio, ao longo da atual 
rua Evaristo da Veiga. Mais distantes do centro, havia fazendas nos 
atuais bairros de Santa Tereza, Botafogo, Humaitá, Lagoa, Jardim 
Botânico, inclusive nas encostas mais baixas dos morros do Cor-
covado e da Gávea. Mesmo nos atuais bairros de Jacarepaguá e 
Campo Grande, entre 40 e 80 km do centro do Rio, havia, antes 
do ano de 1800, importantes fazendas de café. Algumas fazendas 
na Gávea, por exemplo, tinham já nessa época mais de 30 mil pés 
de café, prenunciando as enormes fazendas das décadas seguintes 
com centenas de milhares de plantas, na Serra do Mar e no Vale 
do rio Paraíba do Sul (TAUNAY, 1939, v. 1, p. 60, v. 2, p. 129 ; 
VALVERDE, 1985, p. 19). Uma boa parte dos bairros atuais do Rio 
de Janeiro foi, portanto, usada ou originalmente colonizada como 
fazendas de café. Um novo produto agrícola de exportação abriu, 
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assim, os caminhos de um crescimento urbano e suburbano que 
a longo prazo se transformou em rural e explosivo.

Em algum momento da década de 1780, provavelmente, a Coffea 
arabica foi plantada num trecho mais alto de montanha, numa 
daquelas ‘ilhas montanhosas’ ou ‘serranias costeiras’ comuns na 
Planície Costeira fluminense. Era a Serra da Carioca, cujas encostas 
mais baixas – como o morro de Santa Tereza – chegavam perto 
do centro histórico do Rio. Alguns trechos das florestas tropicais 
que cobriam a serra tinham sido erradicados ou explorados 
seletivamente, para o corte de pau-brasil, madeiras nobres para 
construção ou marcenaria, e madeiras comuns para lenha e carvão 
vegetal. As residências da elite carioca na época localizavam-se 
de preferência nas fraldas dos morros, para fugir dos alagadiços 
das partes baixas da cidade. De toda forma, em 1790, a Serra da 
Carioca como um todo ainda tinha uma boa cobertura florestal 
primária e secundária. 

Esse encontro, na cidade do Rio de Janeiro, da exótica Coffea 
arabica com uma montanha coberta de florestas tropicais foi um 
evento capital na cafeicultura brasileira. Ali o café teve a sua pri-
meira experiência de larga escala na substituição de florestas de 
montanha especialmente erradicadas para o seu cultivo (TAUNAY, 
1939, v. 2, p. 129 ; ATALA et al. 1966 ; MAYA, 1967). Os arbustos 
de Coffea arabica plantadas na Serra da Carioca se desenvolve-
ram muito bem com a combinação do calor diurno tropical, da 
total exposição ao sol, da umidade, da chuva, dos solos e – este 
era o crucial ingrediente novo – das noites relativamente frescas 
propiciadas pela altitude. 

Os plantadores logo notaram os efeitos positivos do frescor da 
altitude. Insuspeitadamente, isso definiu o futuro da cafeicultu-
ra no Rio de Janeiro e silenciosamente assinou a sentença de 
morte das montanhas florestadas de todo o estado. Nos 60 ou 
70 anos seguintes, cortar as florestas de encostas e montanhas e 
substituí-las com vastas plantações de Coffea arabica se tornou o 
procedimento padrão nas vastas áreas montanhosas do Rio de Ja-
neiro. Esse padrão de desmatamento total levou ao desnudamento 
progressivo das faces oriental e ocidental Serra do Mar, de muitas 
de suas partes mais altas e de todo o Vale do rio Paraíba do Sul. 
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As florestas primárias desses enormes trechos tinham sido pouco 
alteradas por mais de 250 anos de colonização européia e alguns 
milhares de anos de ocupação indígena. Mas nas sete décadas 
entre 1790 e 1860 elas foram quase que integralmente destruídas. 
É possível que nesses 70 anos, uns 25000 km2, cerca de 60% da 
área do Rio de Janeiro, tenham perdido a sua cobertura florestal 
primária ou secundária para dar lugar a plantações de café.1 

Essa devastadora ‘onda verde’ do café em terras fluminenses afetou 
também regiões do Vale do rio Paraíba do Sul e seus afluentes, em 
terras de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A onda destru-
tiva só parou quase 160 anos depois de iniciada. Foi apenas ao 
norte do Paraná e no sul de São Paulo, em fins da década de 1920, 
que ela encontrou limites ecológicos e econômicos insuperáveis 
no seu avanço sobre as florestas sub-tropicais e os campos gerais. 
Geadas e doenças matavam os arbustos, enquanto a depressão 
internacional ‘matou’ os preços do café, instáveis desde o fim do 
século XIX. Depois de crescer quase 150 anos principalmente às 
custas da expansão horizontal da monocultura latifundiária do 
café, a economia brasileira teve que encontrar depois de 1929 
outros caminhos para se expandir. Encerrara-se o longo ciclo de 
sucesso da Coffea arabica em terras brasileiras.

1	 A	minha	estimativa	da	área	desmatada	no	Rio	de	Janeiro	não	inclui	trechos	
florestados	do	Vale	do	rio	Paraíba	do	Sul	nos	territórios	atuais	de	São	Paulo	
e	Minas	Gerais,	também	abertos	ao	café	no	mesmo	período.	Aliás,	considero	
conservadora	a	estimativa	de	Warren	Dean	de	que	apenas	30	mil	km2	de	flo-
restas	tenham	sido	erradicadas	pela	cafeicultura	brasileira	em	todo	o	século	
XIX.	Apenas	o	Estado	do	Rio	de	Janeiro	daria	conta	de	quase	toda	essa	cifra,	
e	ainda	haveria	as	plantações	de	Minas	Gerais,	São	Paulo	e	em	até	trechos	
do	sul	do	Espírito	Santo	a	serem	contabilizadas.	Dean	corretamente	descon-
ta	as	grandes	áreas	de	São	Paulo	 já	desflorestadas	para	a	cana-de-açúcar	
desde	muito	antes.	Ver	Dean,	“Deforestation”,	p.	63.	Em	With broadax,	Dean	
revê	essa	cifra,	concluindo	por	uma	destrutividade	maior	do	empreendimento	
cafeeiro	no	Brasil.	A	minha	cifra	de	25	mil	km2	de	desmatamentos	para	o	Rio	
de	Janeiro	também	desconta	as	extensões	da	Planície	Costeira	usadas	antes	
do	ano	de	1800	para	outras	atividades	agrícolas	e	pecuárias.
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8 PLANTANDO E COLhENDO CAFé NO 
 RIO DE JANEIRO DO SéCULO xIx

Anatomia do invasor
Antes de traçar com mais detalhes os impactos destrutivos cau-
sados pela Coffea arabica em terras fluminenses, será necessário 
rever as características básicas da espécie e do seu cultivo. Só 
assim poder-se-á compreender o grande alcance dos seus efeitos 
ambientais, particularmente sobre as florestas, os solos e os rios 
fluminenses.

A Coffea arabica é um arbusto lenhoso, perene, de folhagem 
permanente, da família das rubiáceas. Nas suas terras de origem 
(Etiópia), ela crescia naturalmente nas savanas úmidas, prefe-
rindo a sombra parcial de árvores e arbustos maiores, mas não 
prosperando em trechos inteiramente sombreados. O caule le-
nhoso de um espécime maduro tem de 10 a 15cm de diâmetro. 
Os galhos, numerosos e próximos entre si, se lançam de forma 
marcadamente horizontal ou mesmo um pouco apontadas para 
cima, desde muito próximo do chão. As folhas têm distribuição 
oposta, são ovaladas, grossas e grandes (8 a 15cm de compri-
mento, 6 a 8cm de largura) e com bordas levemente onduladas. 
Elas têm cor verde brilhante bem escuro (face superior) e verde 
fosco e escuro (face inferior). Espécimes adultos selvagens bem 
expostos ao sol podem atingir alturas de até nove a 10m, mas 
espécimes comercialmente cultivados são mantidos numa altura 
raramente superior a 3m, mais freqüentemente em torno de 2,5m. 
Os galhos dos espécimes selvagens podem se estender até 3m, 
mas são mantidos entre 1 e 2m nas plantações.

A Coffea arabica desenvolve flores e frutos em todos os galhos. 
As flores formam pequenos ‘buquês’ que se espalham ao longo 
dos galhos saudáveis, dando origem a ‘cachos’ de frutos fixados 
junto aos cabos das folhas. Cada ‘cacho’ tem algumas dúzias de 
frutos. Em geral, o cafeeiro floresce uma vez por ano, mas as flo-
res nascem por várias semanas seguidas. Flores novas convivem 
com frutos verdes e maduros, no mesmo cacho. Essa floração 
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prolongada é uma estratégia reprodutiva relativamente comum em 
várias famílias de plantas. Ela aumenta as oportunidades de poli-
nização e de aproveitamento de condições climáticas favoráveis 
à formação de frutos saudáveis. Dá também mais oportunidades 
para a germinação das sementes. 

A domesticação da Coffea arabica para fins comerciais implica 
por definição na manipulação de muitas de suas características 
naturais, como acontece com toda planta domesticada. As mu-
das de Coffea arabica, plantadas com um ou dois anos de idade, 
levam de três a cinco anos para produzir numa escala comercial 
adequada. Nesse período elas geralmente não são objeto de co-
lheita, para permitir o seu desenvolvimento mais rápido. Embora 
as populações selvagens sobrevivam em condições de sombra 
parcial, os cultivadores descobriram que os espécimes adultos 
toleram exposição total ao sol. No entanto, o cafeeiro não gosta 
de períodos prolongados de calor. Noites frescas ou moderada-
mente frias são, portanto, importantes para a sua saúde em áreas 
de exposição solar total. Secas e geadas são letais para os pés de 
café e as plantações afetadas precisam ser substituídas. Depois das 
colheitas, é preciso podar os galhos velhos e quebrados, além dos 
galhos novos que nascem no topo da planta. Isso mantem uma 
produtividade estável e um tamanho adequado para a colheita 
(VALVERDE, 1985, p.17 ; DEAN, 1983, p. 62 ; DEAN, 1995, cap. 8).

Estratégias e táticas da invasão
A historiadora Maria Celina Whateley produziu uma preciosa 
monografia sobre a ocupação humana da região de Resende, 
no extremo sudoeste do Estado do Rio de Janeiro. Em Resende, 
foram formadas algumas das primeiras fazendas de café do Vale 
do Paraíba do Sul. Ali também se encontra o primeiro parque 
nacional brasileiro, o de Itatiaia, criado em 1937. No contexto de 
um estudo de história social, Whateley faz uma descrição sintética 
dos procedimentos e técnicas adotados na produção cafeeira. Ela 
resume bem toda a operação de montagem e funcionamento de 
uma fazenda de café fluminense em terras virgens. Usarei a sua 
descrição como roteiro básico para analisar os impactos ambien-
tais da cafeicultura em terras fluminenses (WHATELEY, 1987, p. 
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14-16 ; DEAN, 1976, cap. 1 e 2 ; VALVERDE, 1985 ; DEAN, , 1983, 
1995 ; BRUNO, 1967, p. 111-137).

Destaquei, páginas atrás, como Warren Dean considera que os 
colonizadores portugueses criaram nas suas grandes plantações 
monocultoras de exportação uma versão ‘intensificada’ e de gran-
de escala da agricultura de ‘coivara’ dos indígenas. As fazendas de 
café fluminenses dos séculos XVIII e XIX são a melhor ilustração 
dessa afirmação. Elas foram operações agrícolas e comerciais 
de alta complexidade, cada uma delas envolvendo centenas de 
homens e mulheres, entre fazendeiros e familiares próximos, 
parentela, agregados, feitores, escravos domésticos e do eito, 
trabalhadores livres, artesãos etc. Elas foram latifúndios típicos da 
empresa colonial portuguesa no Brasil, ou seja, propriedades de 
grande ou enorme extensão sob controle de um único proprietário 
ou de uma única família. A produção era exportada para países 
ricos da Europa. No coração da sua tecnologia agrícola estava, 
porém, a primitiva ‘coivara’ indígena.

A primeira etapa para estabelecer uma nova plantação de Coffea 
arabica era conseguir uma concessão de terras. A Coroa portu-
guesa e os governos imperiais sempre tiveram uma política de 
distribuir grandes parcelas de terras desocupadas aos ‘homens 
bons’, ou seja, súditos fiéis, católicos e de posses (comerciantes, 
donos de escravos, pequenos nobres, etc.). Poderíamos consi-
derar essa política como ‘oligárquica’, em oposição à política 
democrática de terras praticadas em algumas partes das colônias 
inglesas temperadas. A empresa cafeeira não se afastou desse 
padrão latifundiário ou ‘oligárquico’, acrescentando a escravidão, 
a monocultora e a produção de bens tropicais para o mercado 
externo, para ser um empreendimento típico do colonialismo 
português no Brasil.

Depois de assegurada a propriedade da terra, em geral enormes 
parcelas totalmente cobertas por densas florestas primárias e 
secundárias, impunha-se evidentemente a erradicação delas para 
qualquer tipo de aproveitamento agrícola. Esta era uma tarefa 
pesada e perigosa na qual raramente se empregavam os caros 
escravos negros. Eles podiam ser feridos ou mortos por picadas 
de insetos ou cobras, galhos ou árvores que tombavam, fogos 



98Voltar para o sumário

descontrolados ou outros tipos de acidentes. O desmatamento era 
quase sempre confiado a trabalhadores livres de alguma forma 
ligados à família patriarcal extensa do fazendeiro. Freqüentemente, 
a tarefa se fazia como uma empreitada, em troca do direito de 
usar temporariamente as áreas desmatadas para agricultura ou 
pecuária de subsistência e/ou de direito de vender carvão vegetal 
ou madeiras-de-lei.

Ao fim da estação chuvosa, que em terras fluminenses termina no 
fim de março ou princípio de abril, os encarregados do desma-
tamento penetravam certos trechos escolhidos da floresta a ser 
eliminada. O trabalho de selecionar e preparar trechos de florestas 
para a queimada era meticuloso e, a seu modo, especializado. 
Armados de machados e foices, os preparadores passavam vários 
dias abrindo picadas, derrubando pequenas árvores, arbustos, 
ervas e capins, sempre procurando favorecer o progresso do 
fogo. Depois, esperavam por várias semanas até que a vegetação 
derrubada secasse. Nos meses secos de junho ou julho, mas não 
muito antes da chegada das chuvas, em dias de alta temperatura 
e vento suficiente, a vegetação seca era incendidada em diversos 
pontos ao longo das picadas. Depois de atingir determinado 
volume e temperatura, os fogos passavam a consumir também a 
vegetação viva e prosseguiam por conta própria. Com a ajuda do 
calor intenso e dos ventos, o fogo penetrava mesmo os trechos 
mais fechados e úmidos da mata. Às vezes o incêndio numa 
mesma propriedade ardia por semanas a fio, comumente indo 
além dos seus limites . 

Uma fazenda nova, necessitada de madeira para construção, talvez 
retirasse algumas árvores de madeiras-de-lei antes da queimada. 
Fazendas localizadas à beira de caminhos mais transitados tal-
vez fizessem o mesmo na esperança de vender a madeira para 
fazendeiros próximos. Mas a regra geral das fazendas antigas ou 
isoladas era queimar indiscriminadamente a mata, entre outros 
motivos por causa da impossibilidade de transportar grandes 
toras ou de beneficiá-las in loco. Não era incomum, como mostra 
Dean, que a cidade do Rio de Janeiro, durante a expansão da 
cafeicultura, importasse madeira de outras partes do Brasil e até 
do exterior, quando no seu interior imediato dezenas de quilô-
metros quadrados de matas estavam sendo devastadas por ano.
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É evidente que o uso do fogo para abrir e limpar e fertilizar a terra 
foi uma herança das formas indígenas de uso da terra para fins 
agrícolas, embora a relação entre o fogo e a agricultura fizesse 
parte do acervo cultural dos próprios europeus. De fato, a queima 
da densa biomassa vegetal tropical funciona como um processo de 
reciclagem acelerada de nutrientes de origem orgânica. As cinzas 
vegetais liberam quase instantaneamente um volume grande de 
nutrientes que fertilizam o solo e enriquecem o humus florestal, 
principalmente se solo e humus não são diretamente atingidos 
pelas chamas. O calor e as chuvas características das zonas tro-
picais se combinam com essa liberação em massa de nutrientes e 
propiciam condições ótimas de reprodução da vida vegetal, quer 
espontânea, quer cultivada, nos lotes queimados.

Para o ecossistema das florestas tropicais fluminenses, a diferença 
crucial entre a ‘coivara’ indígena e a monocultura latifundiária 
portuguesa era tecnológica. Essa diferença era ligada às diferenças 
de estilo de vida entre indígenas e europeus. Os indígenas care-
ciam de instrumentos metálicos para controlar por muito tempo o 
surgimento das ervas indesejadas nos seus lotes. Mas eles tinham 
outras formas de obter alimentos, o que diminuía a pressão por 
usar os mesmos lotes por muito tempo. Já as enxadas e foices 
metálicas dos portugueses conseguiam, através do trabalho árduo 
do escravo negro, controlar a invasão das ervas indesejadas nas 
áreas desmatadas, garantindo a prevalência da cultura comercial, 
o empreendimento mais importante dos colonos. Isso permitia 
a continuidade de cultivo de cada trecho por muitos anos ou até 
por décadas, esgotando o humus e expondo às intempéries os 
solos instáveis e pouco férteis das montanhas fluminenses. As 
plantações comerciais de café, mais duradouras e muito mais 
extensas que as modestas culturas alimentares nativas, prejudica-
vam seriamente a recuperação espontânea da floresta através do 
processo de ‘sucessão vegetal’1 depois de abandonado o cultivo. 

1 A	sucessão	vegetal	é	um	processo	pelo	qual	uma	vegetação	natural,	quando	
destruída	por	ocorrência	natural	ou	ação	humana,	é	espontaneamente	subs-
tituída	por	outra	com	uma	composição	inteiramente	diferente	de	espécies.	No	
caso	do	desmatamento	completo	das	florestas	tropicais,	isso	se	dá	em	várias	
etapas	em	que	predominam	primeiro	comunidades	de	gramas,	capins	e	ervas	
e,	depois,	sucessivas	comunidades	de	arbustos	e	árvores.	A	literatura	que	dis-
cute	a	agricultura	de	queimada,	citada	em	notas	dos	capítulos	anteriores,	ge-
ralmente	inclui	análises	detalhadas	sobre	os	processos	de	sucessão	vegetal.
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Mais freqüentemente, elas impediam totalmente essa recuperação, 
por desmatar grandes áreas contínuas, usá-las intensivamente e 
destiná-las para o pastoreio depois de erradicados os cafezais2 
(HECHT, COCKBURN, 1989 ; ANDERSON, 1990 ; MYERS, 1985 ; 
ALVIM, 1990, p. 3-71).

A formação marcial das tropas de ocupação
Depois da limpeza do terreno, com a derrubada das árvores mortas 
e a retirada de entulho, troncos e galhos chamuscados (empilha-
dos para ‘requeimada’), a terra era por vezes usada por alguns 
anos para culturas de subsistência de agregados e trabalhadores 
livres. Quando chegava a hora de implantar os cafezais, os escra-
vos negros entravam em cena. Faziam a limpeza final do terreno e 
preparavam as covas para o plantio das mudas de Coffea arabica. 
Para garantir noites frescas para os cafezais, as plantações eram 
preferencialmente localizadas nas encostas mais altas de cada 
propriedade, e quase nunca nos baixios mais quentes dos vales. 

O desenho dos cafezais do Rio de Janeiro teve um padrão até 
certo ponto intrigante, mas altamente contraproducente. Refiro-me 
ao conhecido fenômeno do plantio das mudas em linhas retas, 
perpendiculares aos pés dos morros, ou em fileiras ‘verticais’. Os 
cafeeiros formavam longas e ordeiras filas retas nas quais cada 
planta jovem era individualmente identificável na paisagem recen-
temente ‘domesticada’ pelo esforço humano. Mais tarde, a carreira 
se ‘fechava’, pois os galhos das plantas vizinhas se alcançavam e 
interpenetravam, formando uma série de ‘muros’ verdes paralelos. 

Os donos da terra tinham assim prova visível de seu domínio sobre 
a terra e exibiam o seu disciplinado ‘exército’ de Coffea arabica 
à contemplação de vizinhos e visitantes. A paisagem agrícola ou 
pastoral teve na cafeicultura do Rio de Janeiro a marca desse 
alinhamento vertical. Fileiras horizontais, com ou sem curvas de 
nível, teriam um efeito psicológico equivalente, mas elas seriam 
muito mais caras. Na verdade, nem curvas de nível, nem o ter-
raceamento – tecnologias conhecidas na época – eram compatí-
2	 Essa	minha	avaliação	das	conseqüências	da	agricultura	moderna	sobre	os	
ecossistemas	de	florestas	tropicais	está	bastante	simplificada.	Os	especialis-
tas	introduzem	muitas	nuances	que	preferi	excluir.
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veis com as práticas imprevidentes da agricultura comercial de 
plantation em região de fronteira colonial aberta, ou seja, com 
disponibilidade aparentemente infinita de terras livres. Sendo o 
fator produtivo abundante, a terra era previsivelmente tratada de 
forma imprevidente. O domínio europeu sobre as acidentadas 
terras fluminenses se expressou nessa arregimentação vertical do 
imperial exército de plantas rubiáceas invasoras, que parecia dar 
uma ordem a um processo na verdade irracional – mesmo que 
economicamente rentável – de uso da terra. As fileiras verticais 
de pés de café são sistematicamente citadas na literatura dos 
viajantes estrangeiros ao Rio de Janeiro e nos estudos de história 
econômica. Não faltam cafezais antigos em fazendas do Vale do 
Paraíba do Sul que ainda exibem essa distribuição (MARX, 1964).

O mais importante aqui, no entanto, não é a estética ou a se-
gurança psicológica dos donos de terras fluminenses, e sim as 
implicações dessa prática agrícola na conservação dos solos. Na 
verdade, esse desenho não poderia ter sido mais bem concebido 
para acelerar a erosão nas encostas da acidentada topografia flu-
minense. Esse detalhe é citado em quase todos os estudos sobre a 
cafeicultura das montanhas fluminenses. Os solos instáveis e o hú-
mus florestal, localizados em encostas íngremes, quando expostos 
diretamente à ação das chuvas tropicais, dissolviam-se facilmente 
em enxurradas de lama e detritos vegetais. As enxurradas tomavam 
a rota vertical encosta abaixo, na velocidade máxima entre um 
cafeeiro e outro, com a ajuda do alinhamento do plantio. O solo 
era virtualmente ‘descascado’. Outra prática derivada da tenden-
ciosidade vertical da paisagem fabricada facilitava ainda mais a 
erosão maciça: troncos de árvores eventualmente abandonados 
nas encostas depois da limpeza eram propositadamente colocados 
entre as fileiras verticais das plantas, não oferecendo resistência 
às enxurradas. Na posição transversal, ao contrário, os troncos 
poderiam retardar ou mesmo a evitar a erosão das encostas. 

Depois de algumas décadas de cafeicultura montanhesa, era fato 
sabido pelos fazendeiros fluminenses que as plantas de Coffea 
arabica localizadas nos topos das encostas mais íngremes em 
poucos anos se viam fincadas em solo empobrecido ou mesmo 
em subsolo estéril. A erosão que levava o solo encosta abaixo 
acabava expondo as suas raízes ao sol. Se as raízes não fossem 
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logo recobertas, os pés de café morriam ou tombavam. Eram 
comuns também os pés de café arrancados pelas enxurradas de 
detritos, nas partes médias e baixas das encostas. Aparentemente, 
os fazendeiros consideravam aceitáveis essas perdas. Era verdade, 
por exemplo, que a erosão adicionava nutrientes nas partes mais 
baixas ou planas das propriedades, pelo menos por algum tempo, 
beneficiando as plantas aí localizadas. No entanto, não era raro 
que essas plantas tivessem que ser salvas do excesso de solo e 
entulho trazidos pelas enxurradas, o que aumentava os custos de 
manutenção das partes mais viáveis de cada plantação. Ocorria 
também o assoreamento dos rios e foi comum a formação de 
áreas baixas encharcadas e, eventualmente, pestilentas. Os rios 
de água cristalina característicos de terras cobertas de florestas, 
tão freqüentemente citados nos livros de viajantes, rapidamente 
barreavam e entupiam com detritos de solo e de plantas. 

A curto prazo, as vantagens e desvantagens se compensavam na 
contabilidade imediatista dos fazendeiros. Para algumas proprie-
dades, com percentuais maiores de áreas planas ou pouco inclina-
das, na verdade talvez tenha sido vantajoso acelerar a transferência 
de solo e humus das partes mais altas e inclinadas para as mais 
baixas e menos íngremes. Era um processo barato de ‘fertilização 
artifical’, realizado por elementos ‘naturais’ e ‘gratuitos’: chuva, 
vento e força da gravidade. Mas para a grande maioria das pro-
priedades, encravadas nos ‘mares de morros’ da Serra do Mar e 
do Vale do rio Paraíba do Sul, as áreas montanhosas constituíam a 
maior parte das terras agricultáveis. Nesses caso, o prejuízo, além 
de certo, se manifestava a curto prazo. Havia na época manuais 
de plantio escritos por fazendeiros e cientistas brasileiros que 
criticavam essas e outras práticas. Mas o seu efeito na mudança 
daquelas práticas foi mínimo.

Warren Dean aponta outro motivo importante para a adoção de 
fileiras verticais de caffeiros, embora se refira aos terrenos mais 
planos ou levemente ondulados e muito mais férteis do Planalto 
Paulista. Trata-se do controle do trabalho escravo. As fileiras retas 
permitiam que um número menor de feitores vigiasse o trabalho 
dos escravos. A Coffea arabica, um arbusto de folhagem densa e 
estatura relativamente alta, bloqueia a visão humana. Os escravos 
sabiam disso e constantemente se escondiam atrás dos arbustos 
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para interromper ou diminuir o ritmo de trabalho (DEAN, [s.d.], p. 
8; 1995). No caso das plantações de café nas acidentadas regiões 
montanhosas do Rio de Janeiro, a necessidade de economizar 
nos custos de supervisão do trabalho também motivou a adoção 
de fileiras retas. Mas, ainda assim, essas fileiras não precisavam 
ser verticais, perpendiculares aos pés dos morros. O plantio em 
fileiras atendia também a outras necessidades de ordem prática, 
tal como facilitar a circulação de pessoas e animais em épocas 
de colheita ou limpeza.

Independentemente das vantagens de curto e médio prazo para 
algumas fazendas mais planas ou para o controle da mão-de-
-obra em todas as fazendas, as fileiras verticais de Coffea arabica 
causaram, no correr das décadas, uma perda catastrófica de solo 
e materiais orgânicos associados. A prática foi absurdamente 
imprevidente, um convite à erosão e mesmo à exaustão, e alvo 
de críticas contemporâneas largamente ignoradas. Como se verá 
adiante, com mais detalhes, os fazendeiros geralmente abandona-
vam as plantações individuais de café depois de 15 a 20 anos, pois 
os solos estavam exauridos. Em muitas encostas o solo simples-
mente desaparecia. Anos depois de abandonados, nesses trechos 
se formavam fendas erosivas e/ou uma rala vegetação invasora 
de gramas, capins, samambaias e outras ervas, cobrindo morros 
ou insinuando-se entre os remanescentes de Coffea arabica. Os 
fazendeiros não se importavam com as duas décadas de prazo 
máximo para as suas plantações.

Pode-se especular, com boas razões aliás, que qualquer exploração 
agrícola intensiva, dada a topografia das montanhas fluminenses, 
teria levado à exaustão dos seus solos. Seguindo uma orientação 
minimamente racional para o uso dos recursos naturais flumi-
nenses, a ‘vocação’ das montanhas florestadas fluminenses não 
era – e não é – em absoluto a de sediar uma agricultura comercial 
estável. Qualquer agricultura que exponha os solos montanhosos 
aos elementos sem a trabalhosa compensação de curvas de nível 
ou terraços provocará algum grau de erosão dificilmente contro-
lável. A sua ‘vocação’ parece ser mesmo florestal, pois florestas 
por definição cobrem integralmente e fixam os solos nos quais 
nascem. No entanto, as fileiras verticais de Coffea arabica liqui-
daram os solos dessas montanhas. Esses solos do Rio de Janeiro 
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nunca recuperarão, num prazo viável para a sociedade humana, 
uma fração mínima da sua fertilidade (que nem era muito grande) 
acumulada por dezenas de séculos e desperdiçada em apenas 70 
anos. As paisagens de montanhas e morros nus, arredondadas, as 
‘meias-laranjas’, cobertas apenas por capins e ervas ralas, e de rios 
lamacentos e assoreados, dão um testemunho duradouro do pas-
sado de imprevidência e prometem um futuro altamente duvidoso 
para a sociedade humana que dependa das terras fluminenses.

As terras do município de Itaperuna e arredores, no Noroeste 
fluminense, por exemplo, eram as maiores produtoras de café no 
mundo no período 1870-1880. Mesmo não tendo topografia das 
mais acidentadas, a cafeicultura exauriu os solos locais em pou-
cas décadas. As terras foram então convertidas para o pastoreio 
extensivo. Há algumas décadas as terras de Itaperuna e de alguns 
municípios vizinhos sofrem processos crônicos de erosão. A sim-
ples recuperação de trechos significativos dessas terras exigiria 
investimentos enormes numa área que hoje está entre as mais 
pobres no Brasil e que perde população há quase meio século. 
O ‘pragmatismo’ dos cafeicultores do século XIX, em Itaperuna 
e arredores, deveria ser uma lição para todos os ‘pragmáticos’ de 
hoje. Afinal, algumas décadas de prosperidade não justificam os 
amplos prejuízos do futuro. Como bem percebeu Sérgio Buarque 
de Holanda, não se constrói uma sociedade estável minerando 
os solos agrícolas.

O botim
Retomemos as etapas de formação de um cafezal. Depois da 
queimada e da limpeza, as mudas de café eram plantadas em suas 
covas alinhadas nas encostas recém-desnudadas. Nos primeiros 
meses, eram protegidas do excesso de sol por ‘arapucas’, peque-
nas montagens de madeira e folhas. Em geral, nenhuma árvore 
original era poupada para oferecer uma sombra ‘natural’ para as 
mudas sabidamente apreciadoras de sombreamento parcial. O 
espaço entre as mudas era de aproximadamente de 2,5m a 3m. 
Essas distâncias se impunham, como veremos, por causa da difícil 
tarefa de colher os frutos da Coffea arabica. Ainda assim, num 
terreno quadrado de 100m de lado (1 hectare), plantado com 
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essas especificações, cabiam cerca de 1.300 cafeeiros, quantida-
de nada desprezível levando em conta o porte da planta. Uma 
fazenda de apenas 100 hectares, muito menor que os latifúndios 
fluminenses típicos, se totalmente plantada, podia ter em torno 
de 130 mil cafeeiros. Uma sesmaria fluminense típica do início 
do século XIX, tinha, segundo Dean, 43.5km2 (43.500 hectares), e 
era comum que uma mesma família requeresse e recebesse várias 
terras desse tamanho. Uma única propriedade dessas, com ape-
nas 10% de área plantada (4350 hectares), poderia ter facilmente 
mais de 5 milhões de pés de café. Por isso eram tão comuns as 
fazendas com centenas, milhares ou milhões de cafeeiros descritas 
por viajantes europeus assombrados.

Em alguns lugares e em algumas circunstâncias, os espaços en-
tre as fileiras eram usados para culturas de subsistência (feijão, 
milho etc.) nos dois ou três primeiros anos depois de plantadas 
as mudas. Esses culturas competiam com o jovem cafezal pelos 
nutrientes ainda abundantes no solo, mas elas se pagavam porque 
produziam alimentos localmente consumidos (em regiões de difícil 
acesso) ou pagavam serviços de desmatamento. De outro lado, as 
culturas de subsistência tinham um efeito de conservação, pois 
cobriam trechos de solo que de outra forma ficariam expostos à 
luz solar, às chuvas e aos ventos. 

Nas altitudes entre 150 e 300 m acima do nível do mar, nas quais 
as temperaturas médias eram mais altas, as mudas de café eram 
localizadas preferencialmente em encostas parcialmente sombre-
adas. A morfologia de ‘mares de morros’ tornava relativamente 
comum que um morro projetasse sombras nos morros vizinhos 
durante parte do dia. Nas altitudes superiores a 300 m, no entanto, 
os fazendeiros buscavam exposição solar máxima, pois sabiam 
que o calor diurno era mais moderado e que as noites frescas 
eram favoráveis às plantas. 

Os arbustos de Coffea arabica só produziam em escala comercial 
depois de três ou quatro anos de crescimento. Com seis anos, as 
plantas atingiam a sua ‘maturidade’, ingressando na sua ‘vida útil’, 
que ia até os 25 anos, no máximo. Excepcionalmente, plantações 
saudáveis e produtivas eram mantidas e colhidas até o trigésimo 
ano. Depois disso, eram consideradas ‘velhas’ e quase invariavel-
mente abandonadas (ou seja, não eram capinadas, nem colhidas, e 
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os arbustos mortos ou doentes não eram substituídos). De acordo 
com condições locais de topografia, solo e clima, esses prazos 
sofriam pequenas variações. As plantações fluminenses de seis a 
15 anos de idade eram as mais produtivas e os cafeicultores, com 
base nos preços estáveis e quase sempre ascendentes durante o 
século XIX, em geral, fizeram fortunas com as suas colheitas. Deve 
ser enfatizado, no entanto, que os fazendeiros fluminenses rarís-
simamente adicionavam algum tipo de fertilizante aos nutrientes 
originais do solo e aos que tinham sido liberados pela queima 
das matas nativas, mesmo nas plantações excepcionalmente 
produtivas. Isso evidentemente acelerava o envelhecimento dos 
arbustos. Sérgio Buarque de Holanda coloca bem a precariedade 
de toda a empresa cafeeira, ao dizer que, com o ‘envelhecimento’ 
das plantações

[a] regra era irem buscar os lavradores novas terras em 
lugares de mato dentro, e assim raramente decorriam 
duas gerações sem que uma mesma fazenda mudasse 
de sítio, ou de dono (HOLANDA, 1987, p. 20).

Tal como os indígenas em sua agricultura de ‘coivara’, os fazen-
deiros de café simplesmente consumiam o estoque biológico da 
floresta tropical, o capital ‘natural’ da floresta, sem reposição. 
Os indígenas, ao abandonarem os seus lotes após pouco tempo 
de uso, ao menos permitiam que os processos espontâneos de 
regeneração florestal se manifestassem, criando novos estoques 
de capital ‘natural’ a serem usados. Dean, na sua apreciação ar-
rasadora à cafeicultura brasileira em With broadax and firebrand, 
critica em especial os plantadores fluminenses que, além do 
desperdício de ‘capital natural’ das florestas, sequer souberam 
investir os seus enormes ganhos monetários para formar estoques 
viáveis de capital social. Ou seja, o consumo do capital natural 
‘gratuito’ não teve a contrapartida da construção e ampliação de 
um capital ‘social’.

O destino das tropas de retaguarda
Antes de prosseguir na descrição dos impactos ambientais das 
fazendas de café, vejamos algumas implicações do envelhecimento 
acelerado das plantações fluminenses. Quando um determinado 
proprietário abandonava uma plantação, precisava de novas plan-
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tações já produtivas (ou seja, plantadas há cinco anos), a fim de 
manter constante o seu fluxo de renda. Novas plantações seguiam 
a dinâmica descrita acima. Eram localizadas invariavelmente em 
terras cobertas por florestas nativas recentemente desbastadas. Um 
fazendeiro podia abrir novas plantações na mesma propriedade 
em que se localizavam as antigas ou, no caso de ter ‘consumido’ 
todas as suas florestas nativas, numa propriedade nova, que podia 
ser tanto vizinha quanto distante. Dean mostra que em muitas 
situações uma fazenda de café fluminense valia mais pelas matas 
nativas ainda existentes do que pelas plantações formadas e em 
produção. Tal era a consciência do grau de transitoriedade das 
riquezas representadas pelas plantações produtivas que as matas 
‘selvagens’ valorizavam mais uma propriedade do que os frutos 
do trabalho humano.

Os indígenas, com suas culturas de subsistência e seu modo de 
vida seminômade e pré-comercial, podiam se permitir algumas 
décadas até usar de novo intensivamente o mesmo lote agrícola. 
Nesse meio-tempo voltavam a ele apenas para caçar e coletar. Mas 
os fazendeiros europeus e brasileiros, produzindo café competiti-
vamente para o mercado internacional em expansão, não podiam 
esperar um ano sequer. Ou seja, quando uma fazenda esgotava as 
suas matas nativas, a continuidade daquele fazendeiro individual 
exigia que outra propriedade já tivesse cafezais formados e em 
produção. Quando necessário, grandes fazendeiros migravam 
para as suas novas terras, com suas extensas famílias, seus tra-
balhadores livres, artesãos, feitores, escravos, além de animais e 
equipamentos, esvaziando drastica e subitamente regiões antes 
prósperas. 

As plantações antigas tinham vários destinos. Muitas eram simples-
mente abandonadas, especialmente as mais afetadas pela erosão e 
as que perdiam drasticamente a produtividade. Em alguns casos, 
as plantações abandonadas eram tomadas por gramas, capins e 
depois por capoeiras, ou seja, invadidas espontaneamente por 
integrantes da flora nativa, em processo de recuperação por suces-
são natural. Isso só ocorria, no entanto, em locais pouco afetados 
pela erosão e onde havia remanescentes de florestas nativas e os 
animais dispersadores de sementes que pudessem ‘semear’ espon-
taneamente a nova vegetação. Era mais comum que os cafezais 
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velhos fossem invadidos por capinzais (não necessariamente nati-
vos), samambaias e outras ervas, por causa da destruição total das 
florestas nativas vizinhas. Formava-se então uma vegetação baixa 
e relativamente densa de plantas não-lenhosas, com diversidade 
biológica, produtividade de biomassa e quantidade de biomassa 
irrisórias em comparação às florestas nativas.

As plantações velhas, apesar de decadentes e/ou abandonadas, 
normalmente não eram destruídas imediatamente, principalmente 
pelo fato de exigir considerável empenho de mão-de-obra, já em 
geral escassa para atividades produtivas nas novas plantações. 
Ocasionalmente, plantações antigas serviam de fontes de mudas 
para as novas, quando estavam próximas entre si. Mais raramente, 
as terras de uma plantação abandonada eram usadas para algu-
ma agricultura ou pecuária de subsistência, nas mãos de algum 
membro menos proeminente da família patriarcal ampliada. 
Ocorreu (em aguns casos) o loteamento de terras de fazendas 
abandonadas para fins de desenvolvimento urbano, mas esse 
foi um destino mais raro das plantações velhas de café porque 
o próprio fechamento de uma fazenda significava um enorme 
esvaziamento populacional. 

Mais tarde, em fins do século XIX e início do século XX, tornou-se 
comum erradicar os cafezais velhos e transformá-los em pasta-
gens para bovinos, principalmente nas proximidades das estradas 
de ferro e de rodagem que garantissem transporte de laticínios, 
carne ou animais vivos para abate. Mas muitos cafezais velhos 
fluminenses, mineiros, paulistas e capixabas, com produtividade 
baixíssima, permaneceram de pé e ainda na década de 1960 o 
governo federal liberou créditos especiais para erradicação de ca-
fezais sobreviventes nesses estados. Nessas propriedades também 
foram formados pastos nas chamadas ‘meias-laranjas’. 

Não era raro que pequenos trechos de florestas remanescentes 
ou secundárias eventualmente existentes em fazendas decaden-
tes fossem finalmente cortados, principalmente para produção 
comercial de lenha. Até fazendeiros abastados eram obrigados a 
isso, pressionados por dívidas que a sua cafeicultura decadente 
não conseguia cobrir. Mesmo nos estertores, portanto, uma velha 
fazenda de café ainda exercia o seu poder destrutivo contra os 
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eventuais remanescentes da mata nativa. 

O latifúndio monocultor de exportação mostrou, nas terras flumi-
nenses, a sua conhecida tendência de controlar o acesso mesmo 
às terras exauridas. No devastado trajeto da onda verde da cafei-
cultura fluminense houve escassa possibilidade de formação de 
florestas secundárias de grande porte. Raramente se formavam 
contingentes de pequenos proprietários ou arrendatários que se 
dedicavam a ‘cuidar’ da terra exaurida com métodos intensivos 
de trabalho e de pequena escala. Muito pelo contrário: a dinâmi-
ca de ascensão e declínio acelerados da cafeicultura fluminense 
criou um padrão de deslocamento contínuo das populações das 
áreas declinantes para as áreas pioneiras. O fim do latifúndio 
cafeicultor intensivo de mão-de-obra levou ao latifúndio pasto-
ril poupador de mão-de-obra, e não à formação de um estrato 
camponês com controle sobre a terra. A pobreza da população 
rural atual do Estado do Rio de Janeiro é das mais agudas do 
País. Isso expressa o que Monteiro Lobato chamou de “cidades 
mortas” do Vale do Paraíba do Sul. Contribuiu também para a 
distribuição populacional extremamente desequilibrada e para a 
secular estagnação agropecuária de enormes trechos do moderno 
Estado do Rio de Janeiro.

A mobilidade da vanguarda
Enquanto a retaguarda estagnava em dívidas e capoeiras, a mo-
bilidade das novas tropas de Coffea arabica continuou engolindo 
avidamente as terras disponíveis dos diversos trechos da Serra 
do Mar e do Vale do rio Paraíba do Sul. As novas fronteiras se 
sucediam quase que a cada década. Já em 1860, a maior parte das 
novas plantações de café estava sendo criada em terras mineiras 
e paulistas, dentro e fora do vale. Depois de três quedas bruscas 
nas décadas de 50, 60 e 70 do ano de 1800, a produção cafeeira 
fluminense recuperou-se e superou-se – sempre com base na in-
corporação de novas áreas plantadas – e atingiu o pico em 1882. 
Depois disso caiu quase verticalmente, pois a fronteira de terras 
livres fluminenses chegara ao fim.

Os fazendeiros fluminenses menos móveis ou mais endividados 
ficaram presos às terras exauridas, às plantações decadentes e 
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às legiões de escravos negros que ninguém queria comprar. Na 
década de 1880, a nova cafeicultura de São Paulo ascendia com 
a mesma velocidade da decadência da cafeicultura fluminense. 
Nas novas fronteiras paulistas, os solos e a topografia eram muito 
mais favoráveis ao café e as fazendas estavam sendo trabalhadas 
cada vez mais por mão-de-obra livre, estrangeira e nacional. 
Além disso, em algumas regiões de São Paulo os custos físicos 
de instalação de fazendas de café eram bem menores, pois o café 
apenas substituía antigas plantações de cana ou algodão, não 
havendo necessidade de desmatamento. Havia também estradas 
já construídas e fluxos comerciais estabelecidos. Além disso, cam-
pos cerrados e gerais ofereciam pastos naturais indisponíveis no 
densamente florestado Rio de Janeiro.

A abolição da escravatura se tornava cada vez mais palpável e 
a maior parcela dos escravos rurais existente no Brasil estava 
concentrada na cafeicultura do Vale do rio Paraíba do Sul. Fora 
dessa região ninguém mais queria comprar escravos. As terras 
exauridas eram também de pouco valor comercial. Dramas faulk-
nerianos de decadência prolongada e empobrecimento disfarçado 
de famílias e fazendas dos “barões do café” se tornaram comuns 
e foram mais tarde captados na crônica e na ficção de Monteiro 
Lobato e José Cândido de Carvalho, entre outros. 

Voltemos às fazendas produtivas de café, para concluir esta aná-
lise dos seus efeitos ambientais. A manutenção das plantações, a 
colheita e o processamento preliminar dos frutos tinham também 
efeitos notáveis sobre o ambiente fluminense. Pelo menos duas 
vezes por ano (em alguns lugares, até quatro) os fazendeiros or-
denavam a capinagem de todas as plantações jovens e maduras. 
Uma das capinagens visava eliminar as gramas e ervas ‘daninhas’ 
que competiam tumultuariamente com os disciplinados exércitos 
de Coffea arabica. Conforme a fertilidade do solo e o volume de 
chuvas, essa capinagem era feita mais de uma vez ao ano. 

A outra capinagem obrigatória era feita pouco antes da colheita, 
para facilitar o trânsito de coletadores. Colher os frutos de Coffea 
arabica era – e ainda é – uma operação complexa e que exige 
grande volume de mão-de-obra. Até hoje não existe uma forma 
viável de colheita mecânica, e em áreas montanhosas ou mesmo 
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levemente onduladas provavelmente nunca será inventada uma 
solução mecânica eficiente. Nas terras fluminenses no século XIX, 
a colheita era feita entre abril e setembro, na estação mais seca, 
quando o número de frutos maduros, de cor marrom-avermelhada, 
igualava ou superava o de frutos verdes e de flores ‘tardias’. O pico 
da colheita ocorria em julho, geralmente o mês mais seco do ano. 

A própria morfologia da Coffea arabica é o primeiro complicador 
da colheita. O arbusto, mesmo podado, é largo e alto para as 
dimensões humanas. Os galhos relativamente compridos, retos, 
próximos uns dos outros, e a folhagem densa dificultam o aces-
so ao ‘interior’ do arbusto, onde se concentram os frutos. Eles 
nascem ao longo de quase todo o comprimento de cada galho. 
Por isso, a mão do coletador precisa alcançar até a base de cada 
galho, junto ao tronco. Lembre-se que os frutos verdes convivem 
com os maduros. As encostas íngremes também dificultam os 
movimentos dos coletadores.

A colheita era em geral tarefa de adultos ou adolescentes mais 
velhos, de estatura média ou acima da média, de preferência 
com braços longos e mãos fortes. A operação básica de coleta, 
chamada ‘derriça’, é ao mesmo tempo grosseira e refinada. Uma 
das mãos segura com firmeza a ponta de um galho enquanto a 
outra, semifechada em torno do galho, ‘raspa’ e arranca os cachos 
de frutos. Essa raspagem é feita de dentro para fora da planta. 
Coletadores experientes conseguem fazer a ‘derriça’ simultane-
amente em dois galhos próximos. Pequenos bancos ou escadas 
ajudam a alcançar os galhos mais altos. Os galhos mais baixos, 
rentes ao chão, exigem que os coletadores se ajoelhem. Uma 
planta adulta de Coffea arabica, bem carregada de frutos, pode 
exigir 30 minutos de trabalho de um único coletador experiente. 
É bom recordar que no apogeu da cafeicultura fluminense eram 
comuns fazendas com centenas de milhares de plantas produtivas 
e que a colheita por isso mobilizava dezenas ou mesmo centenas 
de trabalhadores em cada propriedade. 

Este trabalho exigente resulta em muitos ferimentos nos dedos, 
mãos, braços, rosto e olhos, para não mencionar quedas de 
bancos e escadas. Ao contrário do que geralmente se pensa, os 
coletadores de café em terras fluminenses não eram os escravos 
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‘do eito’, ou seja, os dotados de maior força bruta. Os fazendeiros 
preferiam reservá-los para as tarefas mais pesadas de limpeza, 
preparo, manutenção, transporte de cargas etc. A ‘derriça’ na 
verdade exigia uma cuidadosa dosagem na força com que a mão 
da ‘raspagem’ era aplicada ao longo dos galhos. Era fácil arrancar 
folhas e gravetos demais, juntamente com os frutos, danificando 
a planta e prejudicando a sua produtividade futura. Portanto, 
os escravos habituados apenas a usar a sua força bruta eram a 
opção menos indicada para a colheita, que assim dependia de 
trabalhadores minimamente instruídos sobre a necessidade de 
preservar os cafeeiros.

Depois de cada ‘derriça’, o coletador ficava com a mão cheia de 
frutos, folhas e gravetos, e jogava tudo num cesto de palha pen-
durado nas costas. Era inevitável, entretanto, que muitos frutos 
caíssem no chão. Em geral, o coletador de ‘primeira linha’ ignorava 
essas perdas e se concentrava nos galhos restantes, ou passava 
para outra planta. Adultos menores ou mais fracos e crianças se 
incumbiam de coletar os frutos caídos. A capinagem feita imedia-
tamente antes da colheita facilitava a tarefa dessa ‘segunda linha’ 
de coletadores. Os frutos de café são pequenos, raramente com 
diâmetro superior a 2cm. Eles se perdem facilmente num chão 
coberto de gramas e ervas. 

Aliás, a capinagem pré-colheita incluía a retirada da vegetação 
cortada para longe da plantação, pois os frutos são suficiente-
mente pequenos para sumirem mesmo na vegetação tombada. 
Assim, o chão do cafezal em fase de colheita era o mais ‘limpo’ 
possível, para evitar perda excessiva de frutos caídos. Nesse caso, 
o solo sequer se beneficiava da decomposição das gramíneas e 
ervas cortadas, pois que elas eram acumuladas em pilhas e muitas 
vezes queimadas. Em algumas fazendas as cinzas desses capins e 
de outros lixos vegetais eram depois usadas para fertilização de 
plantações mais produtivas, uma rara e modesta reposição dos 
estoques de capital natural vandalizados. Embora a colheita não 
se desse em época das chuvas torrenciais, a exposição do solo às 
intempéries por algumas semanas ou alguns meses era outro fator 
de estímulo à erosão e à perda das suas qualidades biológicas. 
Os frutos muito verdes que caíam eram em geral abandonados 
no chão. Por vezes davam origem a mudas que não raramente 
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eram usadas para substituir plantas mortas ou doentes ou mesmo 
para abrir novas plantações.

Algumas fazendas usavam um sistema diferente de colheita. Os 
coletadores estendiam grandes panos de algodão grosseiro em 
torno dos pés a serem trabalhados, para facilitar a localização dos 
frutos caídos. Mesmo nesse caso não era possível tolerar gramas e 
ervas altas, pois elas prejudicavam o assentamento dos panos. Ou 
seja, a capinagem pré-colheita também se impunha. O emprego 
desses grandes panos permitia outro método de colheita: o uso de 
varas para fustigar as plantas e soltar os frutos maduros (prática 
semelhante existe na Europa para coletar azeitonas, por exem-
plo), evitando a ‘derriça’. Quando não havia, por qualquer razão, 
um número suficiente de adultos para a ‘derriça’, os coletadores 
usavam varas mesmo na ausência dos panos. Repetia-se aqui o 
caso da derriça: nem sempre a mão mais forte era a mais indicada 
para aplicar varadas. Quando se usavam varas, as crianças mais 
fortes podiam participar também da ‘primeira linha’ da colheita. 
Por vezes, elas faziam a ‘derriça’ dos galhos mais baixos, mais 
difíceis de fustigar. 

Os frutos colhidos, depois de acumulados nas cestas às costas 
dos coletadores, eram peneiradas in loco, para separar os frutos 
das folhas, gravetos, pedras e terra. A colheita, quer feita com a 
‘derriça’ ou com varas, arrancava frutos maduros e verdes, indis-
criminadamente. Misturar frutos verdes e maduros no processo de 
tratamento, torrefação e moagem resultava no empobrecimento da 
qualidade do produto final, o pó de café. Os frutos verdes lhe dão 
um sabor amargo. A peneiragem manual não separava os frutos 
verdes dos maduros, pois ambos são quase do mesmo tamanho. 
Nas condições da cafeicultura fluminense do início e meados do 
século XIX, essa separação exigia uma seleção manual. Esta etapa 
complementar, também intensiva de mão-de-obra, nem sempre era 
executada na maioria das fazendas fluminenses, o que contribuía 
para rebaixar a qualidade do produto final.

Depois de peneirados, os frutos eram colocados em cestas maio-
res e transportados por escravos e/ou animais de tração, das 
plantações para um ‘terreiro’. Era uma área relativamente grande, 
plana, sem árvores, de preferência coberta de lajes de pedra (mais 
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tarde, de cimento) para isolar a superfície da umidade do solo. 
Muitos terreiros eram de terra batida. Fazendas grandes tinham 
vários ‘terreiros’, para tratar grandes volumes de frutos e para 
encurtar as rotas entre as várias plantações e estes primeiros 
locais de processamento. Nos terreiros os pequenos frutos eram 
espalhados em camadas relativamente finas e submetidos a uma 
secagem natural pelo sol. Com a secagem, pele, polpa e casca de 
cada grão começam a se separar do caroço (a parte útil do fruto 
do cafeeiro). Dependendo do número de dias de sol, os frutos 
maduros levavam de 15 a 30 dias para secar de forma satisfatória. 
Para tanto, eram espalhados diariamente no ‘terreiro’ e revolvidos 
constantemente com uma espécie de rodo de madeira. Eram cui-
dadosamente empilhados e cobertos com material impermeável 
no fim de cada tarde, para evitar o sereno noturno. A ameaça de 
chuva fazia o encarregado recolher e proteger os frutos. 

Nas fazendas fluminenses do século XIX, os grãos eram separa-
dos da pele, polpa e casca, ressecados pela pilagem manual ou 
hidráulica (monjolo), dois processos lentos, artesanais e também 
intensivos de mão-de-obra, como aliás era toda a empresa cafei-
cultora. Em seguida, os grãos eram classificados pela sua qua-
lidade (manualmente). Os monjolos de água exigiam alterações 
(geralmente pequenas) nos cursos dos rios, a fim de captar a 
água a montante. Para o consumo local das fazendas, moradores 
e cidades vizinhas, fazia-se a moagem manual dos grãos torrados, 
de acordo com o ritmo de consumo. 

Os grãos, crus ou torrados em fornos nas próprias fazendas, se-
guiam para mercados distantes. Eram ensacados (em sacaria de 
algodão grosso ou de juta, feitas com matérias-primas importadas 
de outras regiões) e podiam ser estocados por vários meses em 
locais secos e frescos, nas fazendas ou em armazéns de interme-
diários. Muitos fazendeiros preferiam torrar os grãos para obter 
melhores preços e para aumentar o tempo útil de estocagem. Essa 
opção evidentemente aumentava o consumo de lenha ou carvão 
vegetal em cada fazenda, pressionando ainda mais as reservas de 
mata nativa e secundária.
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Carregando o botim
Crus ou torrados, os grãos ensacados eram transportados a algu-
ma área portuária por tropas de burros em tudo semelhantes às 
dos tempos da mineração das Minas Gerais. As rotas principais 
seguiam as antigas trilhas de suprimento da época da mineração 
e se desdobravam para chegar às fazendas individuais. Apesar 
das muitas décadas de uso, essas trilhas continuavam acidentadas 
e difíceis. Alguns trechos mereciam pequenos melhoramentos 
públicos, como retificação ou calçamento com pedras. Os animais 
carregados cobriam apenas entre 18 a 24km por dia. Os burros 
continuavam sendo os animais mais próprios para transportar 
cargas nessas trilhas. Cada animal carregava de 90 a 120kg de 
café, distribuídos em duas sacas de peso igual, colocadas sime-
tricamente de cada lado do dorso. Eram necessários, portanto, 
algumas dezenas de milhares de burros, além de cavalos e mulas, 
e muitas viagens para levar a volumosa produção cafeeira flumi-
nense até os portos. Essa enorme população de animais de carga 
por sua vez exigia, para ser adequadamente alimentada, extensas 
áreas de pastagem e/ou culturas de subsistência, nas fazendas, 
nas trilhas e nos acampamentos. Os ferreiros ao longo das trilhas 
continuaram a ter muito serviço para se sustentar.

O transporte de enormes volumes de café das fazendas da Serra 
do Mar e do Vale do rio Paraíba do Sul para os portos litorâneos 
da Planície Costeira induziu muitas transformações adicionais 
importantes nas paisagens, já a esta altura bastante modificadas 
dessa sub-região fluminense, principalmente em torno da baía de 
Guanabara. Nos fundos da baía, por exemplo, havia uma cadeia 
de cidades portuárias, entre as quais se destacaram Porto das 
Caixas, Mauá, Porto da Estrela, Piedade, Suruí, Itambi e Pilar, loca-
lizadas no início das diferentes trilhas. Nelas o café penosamente 
trazido em lombo de burro da serra e do vale era desembarcado 
por escravos do lombo dos animais e colocado em barcaças. As 
barcaças desciam pequenos trechos dos então navegáveis rios que 
desaguam nos fundos da baía de Guanabara, como o Iguaçu e o 
Macacu, atravessavam a baía e desembarcavam o café nas proxi-
midades do porto do Rio de Janeiro, situado a algumas poucas 
dezenas de quilômetros. Para se ter uma idéia dos altos custos do 
transporte por tropas de burros, esse transporte aquático, mesmo 
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com dois transbordos e mesmo para um percurso tão curto, saía 
mais barato que marchar a tropa de burros por dois ou três dias 
a mais até o porto do Rio.

Era questão de tempo o surgimento de um meio de transporte de 
cargas mais eficiente e compatível com o grande volume produ-
zido e o alto valor comercial do café fluminense do século XIX. 
De fato, a primeira estrada de ferro brasileira surgiu em 1854, 
sob os auspícios do café. Ligou Porto da Estrela à extremidade 
de uma importante trilha de tropa de burros no pé da Serra do 
Mar, nos fundos da baía de Guanabara. Os seus trilhos corriam 
apenas 14 km. Em pouco tempo se impuseram as vantagens da 
via ferroviária. Os trilhos passaram a sair diretamente do períme-
tro urbano da cidade do Rio de Janeiro até vários pontos do pé 
da Serra do Mar em torno da baía de Guanabara. Essas ligações 
ferroviárias liquidaram os pequenos portos de traslado de café, 
que agora ia direto de trem do pé da serra ao porto de embarque, 
na cidade do Rio de Janeiro. Vale a pena mencionar que os portos 
do fundo da baía foram também prejudicados pelo assoreamento 
dos seus respectivos rios, tanto por causa da erosão ocorrida nas 
fazendas próximas de café como pelo corte dos manguezais no 
fundo da baía.

Na medida em que vários ramais ferroviários subiram a Serra do 
Mar, a partir da década de 60, do ano de 1800, a própria indústria 
das tropas de burros foi sendo liquidada, pelo menos nas suas 
rotas mais longas e rentáveis. Muitos pontos da Serra do Mar e do 
Vale do rio Paraíba do Sul passaram a ter transporte ferroviário 
direto para o Rio a partir de fins da década de 60, do ano de 1800. 
Capitais e tecnologia ingleses foram investidos nessas ferrovias. As 
tropas de burros passaram a se concentrar nas rotas curtas entre 
as fazendas mais isoladas e as estações mais próximas da estrada 
de ferro. As viagens em lombo de burro, que levavam semanas, 
eram reduzidas pelas ferrovias para algumas horas.

Em 1869, 478 dos 736 quilômetros (65%) das ferrovias brasileiras 
estavam no atual território fluminense. Seu desenho era condicio-
nado estritamente pelas áreas produtoras de café. Pode-se dizer 
que as estradas de ferro brasileiras seguiram o café, primeiro no 
Rio de Janeiro, e mais tarde em Minas Gerais, Espírito Santo e São 
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Paulo. As ferrovias, por oferecerem transporte seguro e rápido, 
estimularam ainda mais a natureza itinerante e imprevidente da 
cafeicultura brasileira. A própria dinâmica do café ditava uma 
expansão suicida das ferrovias. Cada ramal ferroviário se ‘estica-
va’ periodicamente para alcançar as novas frentes pioneiras de 
produção, e a cada avanço ele se tornava economicamente mais 
inviável: atravessava mais e mais terras intermediárias abandona-
das e escassamente habitadas, que não geravam cargas, por falta 
de produção e de capacidade de consumo. Não se deve esque-
cer também três efeitos ambientais específicos das ferrovias do 
café, que não estudarei aqui: o consumo de madeira (lenha para 
combustível, madeira de construção para dormentes, estações e 
depósitos); a possibilidade de atear incêndios com fagulhas; e os 
próprios impactos das suas obras civis (PYNE, 1988 ; MATTOS, 
1990).

Nos últimos decênios do século XIX algumas inovações técnicas 
foram desenvolvidas para o beneficiamento do café colhido. Elas 
dependiam de máquinas importadas, para seleção e secagem de 
frutos, e para separação, torrefação e moagem de grãos. A maioria 
dos fazendeiros do Rio de Janeiro não absorveu essas novidades 
poupadoras de mão-de-obra e aceleradoras da produtividade, 
quer por falta de iniciativa, quer pela falta de capital. Assim, não 
analisarei as suas consequências sobre o meio ambiente. Mas vale 
a pena registrar que, onde foram adotadas, essa inovações muda-
ram os padrões de consumo de energia, exigindo mais lenha ou 
carvão vegetal como combustível. O consumo de água também 
era afetado pelas máquinas de selecionar frutos e de secagem de 
grãos, pois elas exigiam que os frutos fossem banhados em água 
por vários dias (WHATELEY, 1987, p. 16 ; BRUNO, 1967, p. 120).

O campo depois da batalha
Em suma, as plantações de café nas terras fluminenses foram 
enormes operações agrícolas e comerciais nas quais os recursos 
naturais (árvores e outras plantas, solos, nascentes, rios etc.) 
foram consumidos numa escala voraz e sem qualquer dose de 
previdência. As terras fluminenses ficaram destruídas como um 
campo de batalha. As florestas nativas, primárias ou secundárias, 
foram quase que inteiramente erradicadas, com exceção de áreas 
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extremamente inadequadas para o café, e por vezes até nessas 
áreas inadequadas. Encostas íngremes e morros foram desnudados 
e ocupados pelas fileiras monocórdias das tropas invasoras de 
Coffea arabica. O húmus das florestas derrubadas foi exaurido. 
Os processos espontâneos de rebrotamento da flora foram inibi-
dos. Os solos bioquimicamente inférteis e fisicamente instáveis 
foram usados, abusados, expostos aos elementos e erodidos. Os 
rios foram assoreados, perderam a sua eventual navegabilidade 
e em muito trechos as águas se tornaram turvas e quase paradas 
e mesmo pestilentas. Nascentes secaram. Espécies vegetais e 
animais foram provavelmente extintas (DEAN, 1995, p. 350-354).3

Onde os cafeeiros foram erradicados formaram-se paisagens 
classificadas por Dean como ‘variólicas’: encostas nuas onde 
pequenos buracos sinalizam a localizacão de cada pé de café 
arrancado. Essas paisagens evoluíram para pastagens pisotea-
das por gado, marcadas por pequenos ‘degraus’ e ‘calvas’ por 
causa do sobrepastoreio. Muitos desses pastos foram cortados 
por sulcos erosivos. O replantio sistemático de árvores era uma 
prática desconhecida. A dragagem de rios e estuários assoreados 
se revelou cara e ineficaz. O rápido esvaziamento econômico de 
sucessivas fronteiras drenou as populações rurais e urbanas e deu 
ao Rio de Janeiro uma distribuição populacional extremamente 
desequilibrada e uma população rural miserável. 

Os plantadores de café e os seus dependentes, como muitos em-
preendedores e otimistas de outros lugares e épocas, presumiam 
que a paisagem fluminense era abençoada por uma abundância 
infinita. As terras florestadas não se esgotariam jamais. Bastaram 
algumas poucas décadas para que o saque pelo exército verde da 

3	 Warren	Dean	mostra	que	não	existe	prova	científica	 irrefutável	da	extinção	
de	uma	única	espécie	vegetal	ou	animal	em	toda	a	Mata	Atlântica	brasileira,	
inclusive	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Embora	ele	considere	altamente	prová-
vel	que	muitas	espécies	tenham	sido	extintas	antes	de	serem	conhecidas	pela	
ciência,	a	verdade	é	que	todas	as	espécies	um	dia	coletadas	e	identificadas	
por	cientistas	ainda	existem.	De	 toda	 forma,	elementos	da	flora	e	da	 fauna	
fluminense	comparecem	de	forma	destacada	nas	listas	oficiais	respectivas	de	
espécies	ameaçadas	ou	raras.	O	mapa	do	IEF	Reserva da biosfera da Mata 
Atlântica – 1994	 publica,	 no	 verso,	 duas	 relações	atualizadas	de	plantas	e	
animais	de	terras	fluminenses	consideradas	raras	ou	ameaçadas	de	extinção.	
São	40	espécies	de	plantas	(representando	40%	de	todas	as	plantas	listadas	
para	o	Brasil)	e	60	espécies	animais.
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Coffea arabica desmentisse essa ilusão. Mas os cafeicultores e a 
população fluminense em geral, tal como outros povos de outras 
épocas e outros lugares, não quiseram ouvir o desmentido repe-
tido pela exaustão de cada parcela local de florestas. Preferiram 
voltar os olhos para o horizonte e se concentrar nas terras livres, 
baratas e virgens remanescentes. Sem dúvida, isso era mais fácil 
do que encarar as encostas nuas e erodidas que cicatrizavam a 
paisagem das suas próprias fazendas e até da própria capital 
nacional. Eles pensaram que sempre haveria outra floresta além 
do horizonte, para abrir fazendas. 

Entre 1780 e 1860, mais ou menos, quase toda a fronteira flores-
tal da área do Rio de Janeiro foi consumida sob a ilusão dessa 
miragem. As desgastadas terras do Estado do Rio de Janeiro são 
hoje, em grande parte, o resultado dessa ‘caligrafia humana’ um 
tanto analfabeta que os cafeicultores escreveram na paisagem. A 
situação atual dessas terras é um autêntico documento dos seus 
valores e usos ambientais.4 Antes, 300 anos, essas mesmas terras 
com outras paisagens, extasiaram os primeiros europeus que, 
no efêmero deslumbramento, as descreveram como um ‘paraíso 
perdido’. Mas prevaleceram as suas concepções mercantilistas. O 
paraíso foi reescrito e dilapidado em poucas décadas.

4	 No	 livro	 citado	 de	William	Cronon,	Changes in the land,	 o	 autor	 explora	 a	
idéia	de	que	as	paisagens	fabricadas	pelos	homens	podem	ser	usadas	como	
“documentos”	comprovadores	de	suas	concepções	sobre	a	natureza.	As	con-
cepções	utilitárias	dos	europeus	anônimos	em	 terras	norte-americanas,	por	
exemplo,	estariam	assim	“documentadas”	nas	suas	desgastadas	paisagens,	
à	falta	de	documentos	textuais	que	esclareçam	explicitamente	essas	concep-
ções	(CRONON,	1983).
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9 A TRAJETóRIA DO ExéRCITO 
 VERDE EM TERRAS FLUMINENSES

Rotas do invasor
Vistos os numerosos impactos ambientais causados pela cafei-
cultura na área do Rio de Janeiro, falta ainda dar uma idéia mais 
precisa da trajetória da Coffea arabica em terras fluminenses. O 
objetivo é mostrar que esses impactos, longe de se concentra-
rem em algum recanto restrito do Estado do Rio de Janeiro, se 
disseminaram por quase todas as terras fluminenses. Veremos 
também que alguns trechos de floresta sobreviveram a invasão, 
ou se recuperaram na forma de capoeiras.

Como destacado acima, as plantações de cana-de-açúcar nos 
Campos dos Goitacazes foram a maior empresa humana nas 
terras fluminenses antes da introdução do café. Oliveira Viana, o 
importante ensaísta e historiador social fluminense, diz que os 
grandes donos de terra no Rio de Janeiro, nos séculos XVI e XVII, 
eram típicos ‘senhores de engenho’, ou seja, fazendeiros de cana 
e fabricantes de açúcar. Suas terras ficavam na Planície Costeira. 
O principal obstáculo ecológico às plantações de cana eram as 
terras úmidas ou inundáveis do delta do rio Paraíba do Sul, que 
precisavam ser drenadas para o cultivo adequado da cana. Os 
pés da Serra do Mar e morros menores isolados foram em geral 
poupados de plantações, mas as suas florestas desapareceram para 
dar lugar a pastos e para fornecer lenha. As restingas, relativa-
mente pequenas, eram usadas como precárias pastagens naturais. 
As plantações de cana, na verdade, drenam e alteram o delta do 
rio Paraíba do Sul há mais de três séculos e meio, e o processo 
continua (VIANA, 1934, p. 79 ; LAMEGO, 1974 ; SOFFIATINETO, 
: p. 1627-1638).

Tanto Oliveira Viana quanto Ernâni da Silva Bruno destacam que 
todos os principais centros populacionais do Rio de Janeiro eram 
costeiros, ainda em 1800. Isso expressava a importância mais anti-
ga das plantações de cana, o papel dos portos fluminenses na em-
presa mineradora e o caráter ainda incipiente da cafeicultara das 
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montanhas. São João da Barra, Campos, Atafona, Macaé, Arraial 
do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, 
Maricá, Itaborái, Niterói, São Gonçalo, Magé, Estrela, Inhomirim, 
Iguaçu, Rio, Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati eram, de fato, 
as principais concentrações urbanas fluminenses em 1800. Todas 
eram localizadas no litoral ou na Planície Costeira. 

A Serra do Mar e o Vale do Paraíba do Sul tinham apenas amostras 
incipientes de ocupação européia, como as pequenas paradas de 
tropas de burros de Resende, Paraíba do Sul e Barra Mansa. Nas 
palavras de Oliveira Viana, em 1800, a maior parte do Vale do 
Paraíba do Sul era “carente de quaisquer elementos e ... cultura 
civilizados”. Grupos indígenas Goitacá e Sacuru ocupavam o 
vale do médio Paraíba do Sul e faziam incursões até a crista da 
Serra do Mar, junto à cabeceira de alguns rios que fluem para o 
Atlântico. Nativos Coroado e Puri viviam na margem ocidental 
do Paraíba do Sul, nos vales dos rios Muriaé e Carangola, par-
cialmente localizados em Minas Gerais. Outros povos nativos 
porventura existentes na região tinham fugido mais para o interior 
do continente1(VIANA, 1934, p. 80 ; BRUNO, 1967, p. 51).

O invasor passa da planície para as montanhas
Oliveira Viana enfatiza que em poucos decênios as fazendas de 
café “bateram e civilizaram” toda a fronteira florestada da Serra 
do Mar e do Vale do Paraíba do Sul. Embora nesse meio tempo 
tenha havido até uma expansão da área plantada da cana, o poder 
político, a riqueza e o prestígio social abandonaram a Planície 
Costeira e subiram as montanhas, sediando-se nas fazendas e nas 
cidades da cafeicultura.

Desde então [1790], a Planície, prestigiosa durante o 
ciclo do açúcar, perde a sua hegemonia. O centro de 
gravitação econômica e social da região fluminense 
se orienta progressivamente no sentido da Montanha 
(VIANA, 1934, p. 82).

Na verdade, os cafeicultores da Serra do Mar e, principalmente, 
do Vale do Paraíba do Sul, se transformaram, de 1810 até 1880, 
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no grupo social mais poderoso e rico do Brasil. Eles controlaram 
a maior parte da produção cafeeira do país, que por sua vez 
arrecadava a esmagadora maioria das divisas obtidas por uma 
economia exportadora. Entre 1821 e 1882, ano em que a produ-
ção cafeeira fluminense atingiu o seu máximo, as exportações 
brasileiras de café cresceram 50 vezes – de 7740 para 401.222 
toneladas anuais, o Rio de Janeiro sempre contribuindo com a 
maior parte da produção (FIBGE, 1987 ; BRUNO, 1967, p. 85). Os 
poderosos ‘barões do café’ fluminenses foram uma classe social 
poderosa e relativamente tardia de donos de terras e escravos, 
dedicados à cafeicultura nas montanhas até então bem remotas, 
numa província até então de importância secundária e de ocu-
pação humana marcadamente litorânea.

Não deve ser perdido de vista, entretanto, que na Planície Costeira 
houve cafezais de grande porte, antes e durante o predomínio 
do café montanhês. Como foi mostrado, as primeiras culturas 
comerciais de Coffea arabica em terras fluminenses foram feitas 
em terras planas e morros isolados em torno da cidade do Rio de 
Janeiro. De fato, o café da Serra da Tijuca, enquanto durou, era 
considerado o melhor produzido no país. Nas grandes baixadas 
em torno das baías de Guanabara e Sepetiba, a apenas algumas 
dezenas de quilômetros do centro do Rio, houve importantes 
centros de produção e irradiação do café, entre eles São Gonçalo. 
Encontrando a competição de culturas de subsistência, de pastos, 
até de cana, o café foi-se aventurando por diversos caminhos serra 
acima, entre 1800 e 1840. As altitudes e as conseqüentes noites 
frescas davam uma vantagem competitiva às fazendas montanhe-
sas de café. Mas os bons preços e as vantagens no transporte da 
produção favoreceram a continuidade de muitas fazendas de café 
na Planície Costeira.

De toda forma, localidades da Planície Costeira como Rio de Ja-
neiro, Itaguaí, Nova Iguaçu, Niterói, Magé, Itaboraí, Maricá, Rio 
Bonito, Macacu, Araruama, Saquarema, Silva Jardim, Casimiro de 
Abreu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Macaé e mesmo Campos 
foram atingidos, pela onda verde da Coffea arabica. Muitas fa-
zendas canavieiras adotaram o café como cultura ‘complementar’, 
principalmente nas áreas onduladas e montanhosas ociosas ou 
usadas apenas como pastagens. Esse particular roteiro do café 
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pela Planície Costeira lançou alguns braços pela Serra do Mar 
acima, atingindo terras de Nova Friburgo, Bom Jardim, Madalena, 
Cordeiro, Cantagalo, Macuco e São Sebastião do Alto, em torno 
de 1840. 

Um detalhe crucial para entender o vigor da expansão cafeeira 
fluminense no século XIX é o seu preço internacional. Ele se 
manteve estável ou subiu durante quase todo o século XIX, com 
algumas quedas curtas. Isso foi um estímulo constante à expan-
são das plantações. Como vimos, o volume de café exportado 
pelo Brasil entre 1822 e 1889 cresceu 50 vezes. O valor realizado 
cresceu ainda mais. Viana enfatiza que, por causa do estímulo do 
preço, nas décadas de 40 e 50, do ano de 1800, o café era plantado 
mesmo em áreas ‘climática e economicamente’ inadequadas em 
toda a extensão das terras fluminenses. Era impossível deixar de 
ganhar dinheiro com o café, o que estimulava o abate de flores-
tas em áreas impróprias e o plantio em eventuais terras ociosas.

Isso incluía as estreitas faixas de Planície Costeira nas regiões 
de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati, onde o café 
crescia mas não prosperava, por causa das chuvas excessivas. 
Os fazendeiros arriscavam e plantavam café até mesmo em áreas 
montanhosas sujeitas a geadas (sabidamente letais para a Coffea 
arabica), como em Itatiaia, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Ape-
sar dos problemas, as fazendas de café do litoral sul fluminense 
foram suficientemente importantes para serem consideradas por 
Caio Prado Jr. “inícios modestos” da cafeicultura (VIANA, 1934, 
p. 84-88 ; VALVERDE, 1985, p. 20-22 ; PRADO JÚNIOR, 1956, p. 
165). De maneira geral, as culturas canavieiras e de subsistência 
continuaram a predominar na Planície Costeira. Foi nas mon-
tanhas fluminenses que o café encontrou a sua área de grande 
prosperidade.

Pequenas omissões do invasor
Nesse movimento ao longo da face oriental da Serra do Mar, com 
intermitentes subidas pelas suas encostas, a marcha do exército 
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verde de Coffea arabica poupou algumas pequenas áreas flo-
restadas. Mais tarde, já em meados do século XX, alguns desses 
trechos foram contempladas com o status de áreas de preservação 
por motivos ambientais ou ecológicos. O exemplo mais notório 
é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entre Petrópolis, Te-
resópolis e Magé. Por razões não inteiramente esclarecidas, ele 
exibe ainda hoje remanescentes relativamente íntegros da Mata 
Atlântica fluminense. A agressiva topografia deve ter sido o fator 
mais importante para o invasor poupar essa área. É certo, no 
entanto, que suas partes mais baixas, junto à Planície Costeira, 
foram cobertos por cafezais. Houve ainda uma trilha de tropa de 
burros, uma ferrovia e uma estrada – todas de grande importân-
cia – a cruzar a área atual do parque.

Outro trecho de encosta oriental da Serra do Mar que escapou à 
devastação total da cafeicultura foi a Serra do Tinguá, no município 
de Nova Iguaçu. Ali foi criada, na década de 1950, uma grande 
Floresta Protetora da União. Mais recentemente, em 1990, ela foi 
transformada numa Reserva Biológica Nacional. Na área de Tinguá 
há largos trechos de florestas pouco afetadas pela ação humana 
predatória e de capoeiras maduras, apesar de uma trilha calçada 
de tropa de burros – da qual há trechos remanescentes – passar 
dentro dela. É também um mistério porque uma área tão propícia 
para a cafeicultura e tão próxima do Rio teria sido poupada pelo 
invasor ou mesmo por outras pressões desmatadoras.

No entanto, essas foram pequenas exceções na regra geral da 
devastação completa das matas da face atlântica das montanhas 
fluminenses, da baía de Sepetiba até o extremo norte da Serra do 
Mar, perto de Campos. Nas décadas de 40 e 50, do ano de 1900, 
com base no Código Florestal de 1934, o governo federal criou 
várias ‘Florestas Protetoras da União’ nessas encostas. O objetivo 
era proteger as matas secundárias ou capoeiras que floresceram 
nos trechos de cafezais abandonados e não transformados em 
pastagens. Essa aplicação pioneira de política conservacionista 
no País pretendeu controlar os efeitos da erosão nas zonas den-
samente povoadas da Planície Costeira e proteger os mananciais 
de água potável associados às matas secundárias. Essas ‘florestas 
protetoras’ ainda existem e podem ser contempladas à margem de 
várias estradas que saem do Rio de Janeiro para a zona serrana. 
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Mas é preciso destacar que uma extensão muitas vezes maior 
dessas encostas desnudadas nunca recebeu essa atenção gover-
namental – relativamente passiva e decididamente tardia. Muitos 
trechos sequer recuperaram naturalmente as suas florestas ou, se 
recuperaram, elas foram novamente cortadas para gerar lenha, 
dar lugar a pastos ou a novas culturas comerciais. Isso aconte-
ceu em muitos trechos de Nova Iguaçu, Itaboraí, Maricá e outras 
localidades da Planície Costeira para o estabelecimento das suas 
grandes plantações de laranja e outras frutas cítricas no início e 
meados do século XX. 

O perímetro da Reserva Biológica de Poço das Antas, no mu-
nicípio de Silva Jardim, é outro contra-exemplo notável. Ele foi 
provavelmente todo desmatado e coberto com cafezais há cerca 
de 160 anos. De alguma forma a área escapou do destino de 
pastagem e de outras culturas. Ocorreu assim uma prolongada 
regeneração florestal espontânea, que gerou capoeiras maduras. 
Assim, atualmente, na década de 70, a área tinha uma importância 
florestal suficiente para ser oficialmente transformada na primeira 
reserva biológica brasileira, para fins de proteção de fauna e flora 
fluminenses. Mas, de modo geral, quase toda a face oriental da 
Serra do Mar ao norte da baía de Guanabara e os seus sopés, 
ainda antes de 1850, eram ocupados por cafezais decadentes, 
capoeiras ralas ou por pastagens.

O Vale do rio Paraíba do Sul teve destino pior. Ali o invasor 
foi mais impiedoso. É bom recordar que o vale, em termos de 
cafeicultura, foi uma ‘unidade geográfica’ que incluiu terras re-
lativamente extensas de Minas Gerais e São Paulo. Resende e 
Vassouras, por exemplo, foram áreas pioneiras e de irradiação 
do café no trecho fluminense do vale. Antes de 1850 (ou pouco 
depois) elas já apresentavam sinais irreversíveis de decadência. 
Quase tudo que se diz aqui a respeito da cafeicultura e dos seus 
impactos em terras fluminenses vale para as terras mineiras e 
paulistas do Vale do rio Paraíba do Sul, mas não para as terras 
levemente onduladas e de solos de ‘terra roxa’, mais a oeste, do 
Planalto Paulista. 

Em Resende, no limite triplo entre Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais, tal como no caso dos parques nacionais da Tijuca 
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e da Serra dos Orgãos, novamente o perímetro de um futuro par-
que nacional estava na rota da invasão cafeeira. Refiro-me à área 
do primeiro parque nacional criado no Brasil, o de Itatiaia, em 
terras parcialmente afetadas pelas fazendas de café de Resende, 
pioneiras no Vale do rio Paraíba do Sul. Tal como no parque da 
Serra do Orgãos, as partes mais baixas do parque de Itatiaia foram 
com toda a certeza cobertas por cafezais e mesmo trechos mais 
altos – sujeitos a geadas – foram desmatados para plantar cafezais.

As plantações de Resende iniciaram-se em 1790. Elas derivaram 
de mudas trazidas dos cafezais de Parati e Angra dos Reis, já que 
a própria cidade de Resende nasceu como ponto de parada das 
tropas de burros que iam daqueles portos litorâneos fluminenses 
para o distrito mineiro. Em 1810, Resende já ‘exportava’ mudas, 
sementes e tecnologia de cultivo do café pelo Vale do rio Paraíba 
do Sul. Em 1830, os cafezais de Resende estavam no apogeu, num 
momento em que muitos cafezais da Planície Costeira declinavam 
e eram abandonados. Pois é exatamente entre Resende e a costa 
que fica o quarto parque nacional fluminense, chamado Serra 
da Bocaina. Assim, pode-se afirmar que todos os quatro parques 
nacionais do Estado do Rio de Janeiro foram em algum grau afe-
tados pelas grandes fazendas de Coffea arabica. No caso de Serra 
da Bocaina, no entanto, as encostas extremamente inclinadas, os 
solos inadequados e a chuva excessiva não estimularam a explo-
ração em larga escala do café. No entanto, a serra foi cortada por 
trilhas de tropas de burros.

Afonso d’Escragnolle Taunay, no seu monumental estudo sobre 
a cafeicultura brasileira, também menciona Resende como uma 
importante área de cafezais no Vale do rio Paraíba do Sul, nas 
primeiras décadas do século XIX, ao lado de Piraí e Barra Mansa, 
algumas dezenas de quilômetros rio abaixo, bem no coração do 
vale. Ele destaca que Spix e Martius, os dois famosos naturalis-
tas alemães que exploraram a região de Itatiaia de 1817, não 
mencionaram grandes cafezais nas áreas mais altas em torno 
de Resende. Já o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, ao 
cruzar Itatiaia cinco anos mais tarde, em 1822, registrou enor-
mes fazendas, algumas delas com mais de 100 mil pés de Coffea 
arabica. Taunay aponta ainda a importância das fazendas de 
Vassouras, Valença e Paraíba do Sul, bem no médio Vale do rio 
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Paraíba do Sul. Elas tiveram seus dias de ouro como ‘capitais’ do 
café brasileiro ainda em 1840-1850 (TAUNAY, 1945, p. 39-40, 50, 
121, 233 ; STEIN, 1961). As fazendas dessas três últimas áreas 
decaíram rapidamente a partir de 1840 e eventualmente foram 
convertidas para pastoreio. Não consta que no eixo Piraí-Barra 
Mansa-Vassouras-Valença-Paraíba do Sul tenham sobrevivido 
amostras de florestas a serem objeto de preservação a qualquer 
título. Ao contrário, constitui até hoje um dos trechos mais com-
pletamente devastados do território fluminense.

O paraíso da Coffea arábica
A esta altura, já está claro que a Coffea arabica encontrou o que 
Oliveira Viana chama de seu “optimum biológico” nas regiões 
montanhosas fluminenses. Por isso, cabe o nome ‘café montanhês’, 
distinto do ‘café da planície’. Oliveira Viana distingue a “área de 
dispersão” do café da sua “área de localização produtiva”. Em-
bora cultivada em quase todo lugar do Rio de Janeiro – a “área 
de dispersão” – o café prosperava melhor em certas seções das 
montanhas fluminenses: as ‘zonas de serra acima’. Trata-se de 
trechos das encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira 
ao longo do rio Paraíba do Sul. Oliveira Viana as chama também 
de “planalto do Paraíba”. Ele usa a expressão metafórica de um 
estudioso francês, Delden Laerne, pois que pouco existe no Vale 
do rio Paraíba do Sul que possa ser qualificado de planalto. O 
café crescia mais, por mais tempo e com mais saúde na chamada 
“Zona das terras médias” (outro nome dado a esse ‘planalto’), nas 
encostas de altitudes entre 200 e 550 m no Vale do Paraíba. Esse 
‘planalto’ é, na verdade, uma faixa de ‘mares de morros’, bastan-
te acidentada, com elevadíssimo percentual de terras íngremes 
e morros com alturas bastante semelhantes. Essa faixa corre ao 
longo dos sopés da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. 

É provável que a barreira parcial à chuva provocada pela crista 
da Serra do Mar sobre as suas próprias encostas interiores fizes-
se das encostas vizinhas mais úmidas da Mantiqueira locais um 
pouco mais apropriados para a Coffea arabica, apreciadora de 
chuvas fartas. Nas duas outras zonas do Vale, as ‘terras baixas’ e 
as ‘terras frias’, o café cresce, mas sem a saúde, a longevidade e o 
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rendimento econômico das ‘terras médias’. As terras baixas eram 
quentes demais e, como bem diz o nome, as terras acima de 550m 
eram freqüentemente sujeitas ao frio excessivo, principalmente 
de Petrópolis para o norte. 

Caio Prado Jr. enfatiza que as altitudes de 300 a 900m, comuns 
em propriedades de todo o Vale do rio Paraíba do Sul, eram 
ideais para propiciar noites frescas para a exigente invasora 
Coffea arabica. Outro ponto destacado por Caio Prado Jr. é que 
a topografia de “mares de morros”, montanhas muito próximas 
entre si, praticamente sem planaltos, permitia uma combinação 
ideal da proteção contra os ventos fortes de superfície (capazes 
de derrubar os cafeeiros) e contra o excesso de exposição solar 
das mudas. Dean aponta que alguns fazendeiros tentavam evitar 
geadas, fatais para os cafeeiros, não plantando nas encostas vol-
tadas para o sul (VIANA, 1934, p. 90 ; PRADO JUNIOR, 1956, p. 
165 ; DEAN, 1983, p. 61-63).

Oliveira Viana assim resume as suas conclusões sobre o itinerário 
geral do café em terras fluminenses:

Partindo inicialmente da planície [costeira] o cafeeiro 
cedo a abandona – e galga rápido a montanha. O sen-
tido da sua marcha, através do território fluminense, 
é, como se vê, o da busca de seu optimum biológico. 
Ora, este optimum biológico se encontra nos altiplanos 
do interior formado pelo vale do Paraíba e serranias 
que o circundam. Daí esta vasta zona de serra torna-
-se, desde cedo, o centro de toda a nossa atividade 
cafeeira no século XIX (VIANA, 1934, p. 91).

Se o exército verde tivesse encontrado o seu optimum biológico 
imediatamente, já teria causado uma devastação enorme no am-
biente fluminense. Afinal de contas, quase toda a extensão do 
Vale do rio Paraíba do Sul e muitos trechos da outra vertente da 
Serra do Mar tinham terras ‘ótimas’ para a Coffea arabica. Mas a 
experimentação sôfrega com um produto exótico e de alto valor 
comercial fez com que os cafezais saqueassem quase todos os 
recantos das terras fluminenses, mesmo que na condição de cul-
tura experimental, especulativa ou secundária. 
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O resultado disso é visível ainda hoje nas desnudadas encostas e 
montanhas da Serra do Mar e do Vale do rio Paraíba do Sul. O sítio 
do Parque Estadual do Desengano, no centro-norte do Estado do 
Rio de Janeiro (municípios de São Fidélis, Campos e Santa Maria 
Madalena), no topo de uma das seções finais da Serra do Mar, é 
talvez a única exceção à regra geral de devastação completa da 
flora original das partes central e ocidental do estado, pois ali 
parecem existir remanescentes de florestas nativas. O resto das 
duas regiões é dominada pelas calvas ‘meias-laranjas’, por capões 
isolados de capoeiras ou por reflorestamentos perfunctórios.

Cifras da invasão
Bastam algumas poucas cifras para caracterizar o ciclo de cres-
cimento explosivo e depressão instantânea característicos das 
frentes de cafeicultura do Rio de Janeiro e revelador da sua 
destrutividade ambiental. De 1813 até 1886 a província do Rio 
de Janeiro foi o maior produtor de café do Brasil. Sua produção 
atingiu duas vezes o pico de 2,3 milhões de sacas (60kg), entre 
1855 e 1867, mas houve uma queda brusca em 1864 para 1,2 
milhões de sacas. O ano de 1882 trouxe a maior colheita dos 
cafezais fluminenses de todos os tempos, com 2,6 milhões de 
sacas. Daí em diante a produção caiu verticalmente, embora a 
área plantada com cafezais decadentes ainda fosse muito grande 
e propiciasse uma produção numericamente impressionante. A 
produtividade das plantações caía drasticamente. 

Em 1886, a província de São Paulo assumiu a liderança nacional 
na produção de café, passando logo a um patamar bem superior. 
Chegou à faixa de 5 milhões de sacas anuais ainda em 1900, 
quando a produção fluminense se arrastava em 1,4 milhões de 
sacas, quase tão baixa quanto a cifra da crise de 1864. Em 1860, o 
Rio de Janeiro produzia mais de 80% do café brasileiro. Em 1900 
produzia apenas 20% e continuava a perder terreno rapidamen-
te. A quilometragem de estradas de ferro dá outra indicação da 
decadência cafeeira fluminense. Em 1889, São Paulo tinha 1200 
kilometros de trilhos contra 800 kilometros (40% do total) do Rio 
de Janeiro, praticamente invertendo a proporção registrada em 
1869 (VALVERDE, 1985, p. 31-33).
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Para cada município fluminense produtor de café poderiam ser 
reproduzidas cifras que mostram ciclos ainda mais curtos de 
crescimento explosivo e decadência acelerada. As estatísticas agre-
gadas da província e do estado, na verdade, escondem, durante 
muitas décadas, a decadência de algumas regiões. Essa decadência 
é compensada pelos bons resultados das novas fronteiras. Nos 
registros locais, estudados por Taunay, no entanto, em poucas 
décadas as cifras da maciça produção de café vão cedendo lugar 
a outras que indicam a exaustão das terras florestadas, o esva-
ziamento populacional, a expansão das terras sem cultivo, dos 
pastos e o crescimento do rebanho bovino.

Na década de 1880, a iminente disrupção ou débâcle da economia 
cafeeira fluminense estava clara para muitos cafeicultores, apesar 
do enganoso pico de produção de 1882. O fim estava próximo 
e mesmo os políticos situacionistas locais viam isso. Em 1880, a 
Assembléia Legislativa da província do Rio de Janeiro produziu 
um relatório que afirmava

...a fertilidade do solo [do Rio de Janeiro] já se esgotou 
e a incúria deixou que os férteis vales se transformas-
sem em lagoas profundas que intoxicam aqueles que 
dela se avizinham” (PÁDUA, 1986, p. 25).

A abolição da escravatura em 1888 paralisou as fazendas flumi-
nenses de café, muitas delas permanentemente. Houve o detalhe 
importante de que a abolição foi decretada em maio, início do 
período de colheita. Isso impediu que muitas fazendas sequer 
atravessassem o ano de 1888. Por alguns anos a produção flumi-
nense de café ficou quase desmantelada, principalmente pela falta 
de mão-de-obra para a colheita. Nas primeiras duas décadas do 
século XX a colheita regular das ainda extensas, mas declinantes, 
plantações fluminenses ainda lhe garantiu um enganoso destaque 
nas estatísticas de produção e nas receitas de exportação. Era 
apenas a sobrevida do exército verde nas terras fluminenses que 
ele mesmo destruiu.

Em 1904, o legislativo do Estado do Rio de Janeiro discutiu, mas, 
tipicamente, não aprovou um projeto muito tardio que proibiria o 
corte de árvores em terras públicas e restringiria muito o corte em 
terras particulares. Mesmo se tivesse havido a vontade política de 
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aprovar e aplicar essa lei, teria sido tarde demais para as florestas 
e para a ecologia fluminenses. Pouco ou nada de ‘natural’ existia 
em 1904 para ser preservado. Nem mesmo uma política drástica 
e severa de conservação – uso racional – de florestas teria feito 
muita diferença nesse momento, pois fora do extremo sul do 
estado não havia mais grandes florestas, nativas ou secundárias, 
a serem racionalmente geridas. 

O que se impunha a essa altura era algo bem mais drástico, 
mais caro, mais difícil e talvez inconcebível para mentalidade 
imediatista predominante: a recuperação de terras exauridas, via 
reflorestamento, proteção de mananciais, manejo de pastagens 
e dragagem de rios. Isso não foi feito, nem então, nem depois. 
Depois de mais de um século de cafeicultura, as antes paradisíacas 
terras do Rio de Janeiro viraram o reino do desperdício. Ainda 
hoje, 100 anos depois, o desempenho agro-pecuário fluminense 
é dos mais deficientes do país. Um dos principais motivos disso 
é que os solos fluminenses ainda se ressentem da pilhagem feita 
pelo exército verde de Coffea arabica.

A conclusão mais importante para fins do que está sendo aqui 
estudado é que a análise dos aspectos ecológicos e políticos dos 
parques nacionais fluminenses – tema da Parte II deste texto – 
tem na cafeicultura o seu tópico fundamental. Os parques da 
Tijuca e de Itatiaia estão em rotas fundamentais da onda verde da 
cafeicultura. O parque da Serra dos Orgãos escapou por pouco, 
embora algumas de suas seções tenham tido cafezais ou pastos. O 
parque da Serra da Bocaina, apesar de localizado no maior trecho 
florestado poupado pelo café, não ficou imune à cafeicultura e às 
suas atividades conexas. A reserva biológica de Poço das Antas 
foi toda desmatada. A reserva biológica do Tinguá foi atravessada 
por uma importante trilha de tropa de burros. Quase todos os 
outros tipos de terras públicas protegidas a título ambiental no 
estado foram em algum grau afetados pela cafeicultura.

Se os parques nacionais são concebidos para preservar áreas em 
seu estado ‘natural’, então as terras do Rio de Janeiro foram um 
dos locais mais inadequados no Brasil para localizar quatro deles. 
Décadas antes do grande surto de urbanização e industrialização 
do século XX, que desencadeou novas formas de impactos ambien-
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tais (que não estudarei aqui), o sistema de cafeicultura quebrou 
drasticamente a integridade ecológica das terras fluminenses e 
empobreceu a sua flora, fauna, terras e águas, em quase todos 
os recantos do estado. 

As terras fluminenses não foram plantadas, e sim mineradas, 
como bem disse Sérgio Buarque de Holanda. Poucos trechos tão 
grandes do Brasil foram usados com tal intensividade destrutiva. 
Na verdade, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro mais afetado 
pela destruição de florestas tropicais, porque era coberto com 
90% delas e porque elas foram quase que inteiramente devastadas. 
Por isso, o desflorestamento da Amazônia, geralmente encarado 
pelos fluminenses como um assunto exótico, é na verdade tema 
que um conhecimento mínimo de nossa história ambiental revela 
ser altamente familiar. O desmatamento é um assunto doméstico 
para cariocas e fluminenses. Nenhuma outra unidade da federação 
sofreu ou continua a sofrer mais as consequências do desmata-
mento de florestas do que o Rio de Janeiro. Com isso em mente, 
na Parte II discutirei os principais atributos naturais dos quatro 
parques nacionais do Rio de Janeiro, com as suas características 
políticas e administrativas.



135Voltar para o sumário

Parte II

Os Parques Nacionais  
do Rio de Janeiro:  

Características Naturais  
e Situação Política
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1 PARqUES NACIONAIS – O CONCEITO E 
A SUA ADOÇÃO NO BRASIL

Conceito de parque nacional
O objetivo deste capítulo é introduzir o conceito de parque na-
cional e mostrar como o governo federal contemplou o devastado 
Estado do Rio de Janeiro com algumas das suas mais antigas e 
importantes unidades de conservação.1 Em quase todo o mundo 
contemporâneo, uma das políticas ambientais mais tradicionais 
e conhecidas é a preservação de áreas terrestres e/ou aquáticas 
com características naturais raras, belas ou importantes. Esse tipo 
de política ambiental tem pouco mais de um século de idade. 
Nasceu nos EUA com o desenvolvimento do conceito de parque 
nacional e a criação do primeiro parque em 1872 (Yellowstone). 
Outros países criaram parques nacionais, principalmente a partir 
do início do século XX. Formou-se um movimento internacional 
em torno da criação, administração e defesa de parques nacionais, 
do qual brotaram três concorridas conferências internacionais 
(1962, em Seatlle, EUA ; 1972, em Yellowstone, EUA ; 1982, em 
Bali, Indonésia). Muitas outras conferências regionais e nacionais 
ocorreram sobre o assunto. WORLD CONFERENCE ON NATIO-
NAL PARKS, 1., 1962, Seattle ; 2., 1972, Yellowstone and Grand 
Treton ; 3., 1982, Bali).

O conceito de parque nacional evoluiu e se desdobrou em muitas 
direções desde 1872. Os critérios para seleção de áreas a serem 
protegidas, por exemplo, se sofisticaram, abandonando a ênfase 
inicial nas paisagens meramente espetaculares. As políticas de 
criação de parques passaram a se guiar por critérios científicos 
como representatividade ecossistêmica, escassez relativa de pai-
sagens, proteção à flora, fauna e recursos hídricos, defesa da di-
versidade biológica e dos ciclos reprodutivos de espécies vegetais 
e animais, e sociais, como a oferta de lazer, o desenvolvimento 
de programas de pesquisa científica e educação ambiental etc. 
O próprio conceito de parque nacional foi desdobrado, gerando 
áreas protegidas para outros fins, ou fins específicos: reservas 

1	 Parte	desta	discussão	foi	adaptada	do	meu	texto	citado	O sistema brasileiro 
de parques nacionais
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biológicas, estações de pesquisa, refúgios de vida selvagem, rios 
cênicos, áreas selvagens, reservas da biosfera etc. (NASH, 1976, 
1982 ; PÁDUA, 1977, p. 6-14, 1978, p. 78-84, 1983, p. 17-20).

Com a preservação de mananciais e da qualidade da água servida 
às modernas populações urbanas, a criação de parques nacionais 
é uma das mais antigas e disseminadas políticas propriamente 
ambientais praticadas pelos governos modernos. Além disso, ela 
tem um impacto singular na opinião pública contemporânea dos 
países que a adotam. Isso se dá principalmente porque ela cria 
oportunidades de lazer e de apreciação estética para crescentes 
faixas de população urbanizada, cuja vida cotidiana se passa em 
ambientes sociais e tecnológicos ‘artificiais’, longe de ambien-
tes ‘naturais’. Mesmo para os cidadãos urbanos ‘ecologistas’ ou 
‘ambientalistas’, as oportunidades de contato direto com a natu-
reza intocada muitas vezes se limitam aos parques nacionais, já 
que o resto do território com qualidades naturais notáveis é de 
propriedade privada, ou excessivamente remota, ou carente de 
infra-estrutura para receber visitantes.

Os parques nacionais no Brasil
O Brasil criou o seu primeiro parque nacional, o de Itatiaia, em 
1937. Foi ‘retardatário’ nesse tipo de política, mesmo na Améri-
ca Latina, pois pelo menos Argentina e Chile criaram parques 
nacionais bem antes. Ainda assim, no cenário nacional, criação 
e administração de parques nacionais é a mais antiga política 
ambiental desenvolvida continuamente pelo poder público. Em 
1991, o Brasil tinha um total de 34 parques nacionais, além de 
dezenas de outras áreas terrestres e aquáticas protegidas ou ma-
nejadas pelo poder público a título ecológico ou ambiental. Há 
hoje uma grande variedade de tipos de terras protegidas a título 
ambiental no Brasil. Mesmo os brasileiros mais bem informados 
sobre as nossas políticas de preservação e conservação de recur-
sos naturais têm dificuldade de identificar todos os tipos de áreas 
protegidas, a sua base legal, a sua finalidade, a sua localização 
e a sua situação político-administrativa. Elas incluem, além dos 
parques nacionais, reservas biológicas, florestas nacionais, parques 
de caça, reservas ecológicas, áreas de relevante interesse ecoló-
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gico, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, áreas de 
interesse turístico, florestas protetoras da união, além de outras 
mais recentes como refúgios de vida selvagem (particulares) e 
reservas extrativistas (público-comunitárias). O Brasil prepara 
também a criação de pelo menos uma reserva da biosfera, um 
tipo singular de unidade de conservação promovido pela ONU 
que combina a defesa da natureza com a de populações tradicio-
nais ou não-tradicionais (ROCHA, 1986 ; BRUCK, 1983, p. 21-27 
; DRUMMOND, 1988, cap. 3).

O Brasil não carece de tipos de áreas protegidas, nem de áreas 
decretadas, nem de áreas efetivamente implantadas. No entanto, 
os parques nacionais se destacam nesse quadro complexo por 
vários fatores: são mais antigos, são numerosos, abrangem maior 
variedade ecossistêmica, têm maior superfície conjunta, alguns 
têm boa infra-estrutura e até exibem expressivas cifras de visita-
ção. Resta mencionar os tipos de área protegida propostos pelo 
antigo IBDF, há mais de 15 anos, e nunca efetivados legalmente: 
monumentos naturais, refúgios de vida selvagem, rios cênicos, 
estradas-parque, parques naturais, reservas de recursos, reservas 
de fauna e monumentos culturais (IBDF, 1981, p. 20-22, 25-26).

Os parques nacionais brasileiros foram criados e são administra-
dos sob a égide do Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771, de 15 
set. 1965). Mas os primeiros parques, criados antes de 1965, têm 
linhagem legal consideravelmente mais antiga. Nasceram sob o 
Código Florestal de 1934 (Decreto n. 23.793, de 23 jan. 1934), o 
primeiro estatuto legal abrangente editado no Brasil sobre a flora. 
Desde a década de 1930 e até recentemente, os parques foram 
geridos no âmbito do Ministério da Agricultura. Hoje o seu respon-
sável direto é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama, do Ministério do Meio Ambiente), 
sucessor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 
que entre 1967 e 1989 geriu os parques. A nossa legislação de 
parques e os princípios gerais de sua administração evoluíram 
com os padrões de países considerados modelares nessa área, 
como os Estados Unidos, o Canadá e alguns países africanos 
(DRUMMOND, 1988, cap. 3 ; BARROS, 1952 ; IBDF, 1969).

Os parques nacionais são, portanto, a mais antiga categoria de 
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terra ambientalmente protegida pelo poder público. O parque 
mais antigo, Itatiaia, foi criado em 1937, no Estado do Rio de 
Janeiro (com seções em Minas Gerais). Até 1991, o último parque 
criado foi o de Monte Roraima, no Estado de Roraima, em junho 
de 1989. Os demais parques do Rio de Janeiro foram criados em 
1939 (Serra dos Órgãos), 1961 (Tijuca) e 1971 (Serra da Bocai-
na). Nesse ano de 1971, quatro dos 15 parques brasileiros eram 
fluminenses, uma proporção bem grande se levarmos em conta 
os fatores a serem mencionados abaixo. 

Na sua definição oficial mais recente, no documento Plano do 
sistema de unidades de conservação, os parques nacionais são 
definidos como áreas maiores de 10 km2 com “características na-
turais espetaculares ou únicas”, em terra ou no mar, sob controle 
do poder público. Eles devem conter “amostras representativas de 
ecossistemas” e ser administráveis num “estado natural ou quase 
natural”. Toda atividade produtiva – ou “uso direto de recursos” 
– é proibida nos seus limites. Cada parque é sujeito apenas ao 
“uso indireto” de seus recursos. Os visitantes usufruem de lazer, 
caminhadas, piqueniques, campings, escaladas etc.; os pesquisa-
dores científicos podem desenvolver projetos de investigação, sob 
controle da administração de cada parque (IBDF, 1981, p. 20, 25). 

Até 1990 foram criados no Brasil 36 parques nacionais. Dois fo-
ram extintos. Vale ressaltar que a legislação vigente permite que 
governos estaduais e municipais criem parques com as mesmas 
características e finalidades dos nacionais. No entanto, com a 
exceção de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, os parques estaduais e municipais são de 
expressão numérica, territorial e administrativa muito reduzida 
ou nula2 (STRANG, 1982, p. 8-10 ; DRUMMOND, 1988, cap. 7).

Os parques nacionais do estado  
do Rio de Janeiro
Como foi dito no fim da Parte I, é até certo ponto surpreendente 
que o Estado do Rio de Janeiro tenha sido sede de quatro dos 
15 parques nacionais brasileiros criados até 1971. O conceito 

2	 Ver	o	Anexo	a	este	texto	(p.	),	para	uma	relação	das	unidades	de	conservação	
contemporânea	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.
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ortodoxo de parque nacional, como vimos, enfatiza a integridade 
das paisagens e dos ecossistemas a serem protegidos. Vitimado 
por um século e meio de cafeicultura (além de muitos outros 
usos), poucos eram os recantos do Rio de Janeiro no século XX 
que cumpriam esse requisito. Ao contrário, como vimos na Parte 
I, quase todos os seus recantos foram de alguma forma afetados 
pelo café e outras atividades da agricultura comercial, da pecuária, 
do desenvolvimento urbano e industrial. 

Além do mais, da década de 1930 em diante, quando iniciou a 
criação de parques, o Brasil estava entre os países com maiores 
extensões de ‘fronteiras’ geo-econômicas ou áreas ‘virgens’, apro-
priadas para a criação de parques nacionais. Criar parques em 
regiões remotas, ao mesmo tempo que ou antes das transforma-
ções agrícolas, industriais e urbanas, foi o padrão dos países que 
contam hoje com os sistemas de parques mais desenvolvidos e 
mais bem administrados, como EUA, Canadá, Costa Rica, URSS, 
Chile e Argentina. Mas o Brasil caminhou na contramão dessa 
tendência, criando parques literalmente do litoral para o interior, 
ou seja, privilegiando as regiões mais alteradas pela ação humana. 
O primeiro parque nacional criado no centro-oeste brasileiro é de 
1959; o da Amazônia é de 1974. Foi apenas no fim da década de 
1970 que se iniciou a criação sistemática de parques em regioes 
de fronteira ou regiões remotas, com as características naturais 
previstas pelo conceito e pela legislação. Portanto, se passaram 
42 anos (1937 a 1979), antes que a política brasileira de parques 
incorporasse de forma sistemática porções das vastas fronteiras 
do território nacional (hoje tão valorizadas pelos ambientalistas 
brasileiros e estrangeiros), inclusive trechos menos famosos de 
litoral atlântico. Em outras palavras, paisagens remotas, não ne-
cessariamente ‘belas’, pouco acessíveis, foram protegidas apenas 
muito recentemente no Brasil. Durante a maior parte de sua his-
tória, o sistema brasileiro de parques nacionais exibiu um forte 
viés litorâneo e ‘civilizado’, desprezando o interior, o ‘sertão’, as 
terras incultas ou de fronteira. 

Isso afetou negativamente a qualidade política e ecológica do 
sistema, pois privilegiou áreas com problemas fundiários com-
plexos; incluiu áreas com recursos naturais desgastados e adiou 
a incorporação de áreas ‘virgens’. O Rio de Janeiro, estado emi-
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nentemente litorâneo, foi beneficiado por essa opção brasileira 
de criar parques em regiões de ambiente muito alterado. Alguns 
motivos ajudam a entender essa opção (e as vantagens que o Rio 
de Janeiro teve com ela), embora não justifiquem inteiramente o 
esquecimento por tantos anos das preciosidades ecológicas do 
nosso vasto ‘sertão’. Para concluir esta digressão sobre a origem 
dos parques nacionais do Rio de Janeiro, comentarei brevemente 
alguns desses motivos. Outros pontos pertinentes são levantados 
nos capítulos seguintes, dedicados a cada um dos quatro parques 
nacionais fluminenses.

Em primeiro lugar, nota-se nos documentos de época que os 
idealizadores dos primeiros parques nacionais brasileiros davam 
ênfase maior a outros fatores que não a integridade de paisagens 
e ecossistemas: lazer, atração de turistas nacionais e estrangeiros 
e programas de pesquisa científica. A dimensão do lazer das po-
pulações urbanas do Sudeste brasileiro era de fato proeminente 
na preocupação dos que criaram os primeiros parques. O Rio de 
Janeiro era então a maior cidade do país. São Paulo e Belo Hori-
zonte cresciam aceleradamente. Já o parque de Itatiaia, o primeiro, 
foi em parte justificado, nos seus documentos de criação, pela 
sua posição equidistante dessas três cidades e pela facilidade de 
acesso. A proximidade de Serra dos Órgãos do Rio foi também 
levada em conta na sua criação, em 1939. Tijuca, criado em 1961, 
contém matas secundárias ou replantadas praticamente dentro 
do perímetro urbano do Rio. Serra da Bocaina, criado em 1971, 
fica a meio caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, a 
preocupação de oferecer oportunidades de lazer a grandes massas 
urbanas privilegiou o Estado do Rio de Janeiro, ainda hoje o mais 
urbanizado do país. Por cima, o interior fluminense faz fronteira 
com dois estados, São Paulo e Minas Gerais, cujas capitais e ci-
dades médias prometiam crescer muito e depressa.

Embora a indústria do turismo ainda engatinhasse quando da 
criação dos primeiros parques nacionais, os seus criadores foram 
sagazes em perceber o potencial turístico fluminense e carioca. O 
turismo fluminense tem realmente sido o maior do país, atraindo 
tanto brasileiros de outras regioes quanto estrangeiros. Não tem 
faltado, portanto, uma platéia ‘de fora’ para os parques nacionais 
fluminenses, hoje sistematicamente incluídos em muitos progra-
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mas de turismo ‘ecológico’.

No que toca à pesquisa científica, leve-se em conta que nos sécu-
los XIX e XX a cidade do Rio de Janeiro foi o portal de entrada 
de dezenas de naturalistas, viajantes e pesquisadores científicos 
estrangeiros. As terras fluminenses foram por isso objeto de inu-
meráveis monografias de pesquisa e relatos de viagem publica-
dos no exterior. Alguns trechos ainda não devastados das terras 
fluminenses ganharam fama pelas suas qualidades naturais. Além 
disso, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu Nacional do 
Rio de Janeiro eram duas das principais instituições científicas do 
país. Os seus cientistas e técnicos realizaram muitas viagens de 
campo a trechos de terras fluminenses e escreveram sobre elas. 
Havia, portanto, disponibilidade de dados e de análises científi-
cas sobre o Rio de Janeiro a justificar a necessidade de preservar 
áreas para futuras pesquisas. 

Por último, pode-se mencionar o motivo óbvio de a cidade do 
Rio de Janeiro ser a sede do governo federal até 1961. Isso evi-
dentemente favoreceu a escolha de localidades fluminenses para 
ganhar status de parques nacionais, atribuição do governo federal. 
Não terá sido casual que, uma vez decidida a mudança da capital 
nacional para Brasília, em 1956, foram criados em 1959 e 1961 
os primeiros três parques nacionais definitivamente ‘sertanejos’ 
(Araguaia, Emas e Chapada dos Veadeiros). Os seus documen-
tos de criação enfatizam seu papel de oferecer lazer aos futuros 
habitantes da nova capital nacional. Foi essa a combinação de 
fatores sociais e poíticos que deu ao Estado do Rio de Janeiro um 
número de parques que a sua condição propriamente natural ou 
ecológica não justifica.

Os quatro capítulos seguintes se dedicam a explorar as caracte-
rísticas naturais e político-administrativas de cada um dos dos 
parques nacionais fluminenses.
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2 O PARqUE NACIONAL DE ITATIAIA: 
 PARA ALéM DA gEOLOgIA BRASILEIRA

Características naturais
O Parque Nacional de Itatiaia (PNI) se localiza no extremo su-
doeste do Estado do Rio de Janeiro. Rigorosamente, trata-se de 
um parque bi-estadual, pois ele se estende por Minas Gerais. O 
parque afeta territórios dos municípios de Itatiaia (RJ) e de Alago-
as, Bocaina de Minas e Itamonte (MG). O “centro geográfico” do 
PNI fica quase na interseção da latitude de 22o com a longitude 
de 45o. O PNI, com cerca de 300 Km2, engloba longas encostas, 
montanhas, campos de altitude e picos da Serra da Mantiqueira. 
É uma amostra da mais acidentada geomorfologia existente em 
território brasileiro. Na divisão geoterritorial brasileira proposta 
por Azis Ab’Saber, o PNI está na região atlântica tropical. Em ter-
mos de fitogeografia, o parque pertence à região sudeste Atlântico.

O PNI se localiza no trecho em que a interiorana Serra da Man-
tiqueira mais se aproxima da litorânea Serra do Mar. O nome do 
parque se deriva do nome local dado à Serra da Mantiqueira. 
Entre as duas serras o rio Paraíba do Sul escavou o seu leito num 
vale apertado e acidentado. Dos picos mais altos de Itatiaia até 
o fundo do vale as diferenças de altitude variam por vezes mais 
de 2.000m, com gradientes fortíssimos. A altitude mais baixa do 
PNI é de 831m acima do nível do mar. A mais alta é de 2.787m, 
correspondendo ao pico de Itatiaiaçu, o ponto culminante do 
Estado do Rio de Janeiro e um dos picos mais altos do Brasil. O 
PNI abrange outros cinco picos com mais de 2.400m de altitude.

A geomorfologia das partes mais altas da Serra de Itatiaia apre-
senta uma sucessão de ‘degraus’ ou platôs, mais ou menos a cada 
200 m de altitude. Cada platô tem enormes afloramentos rochosos 
ou pedras isoladas, combinados com encostas íngremes cobertas 
por florestas primárias ou secundárias, além de campos de al-
titude (pequenos planaltos pedregosos com vegetação de ervas 
e gramas). O platô mais alto tem blocos rochosos gigantescos 
que marcam o divisor regional de águas. Para o oeste correm as 
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águas formadoras do rio Grande, formador do rio Paraná. Para o 
leste correm as águas formadoras do rio Negro, importante sub-
-afluente da margem esquerda do rio Paraíba do Sul. Os riachos 
do PNI são marcados por corredeiras e quedas d’água e os seus 
fluxos são muito irregulares.

A temperatura média anual nos platôs mais elevados do PNI é de 
110C. Eles estão sujeitos a geadas e chuvas de granizo (comuns) 
e até mesmo a leves nevascas (raras). O clima ‘mesotérmico 
moderado’ dos platôs altos tem um verão úmido e ameno e um 
inverno seco. Entre esses platôs e a altitude de 1.600m o clima é 
‘mesotérmico médio’, a temperatura média anual sobe para quase 
14o C. e os verões permanecem amenos. Em altitudes mais baixas 
a média anual oscila entre 20 e 22o C. Há, no entanto, um inverno 
mais chuvoso. Nas altitudes intermediárias da Serra de Itatiaia a 
precipitação anual média é de 2.220mm, um pouco inferior do 
que nas altitudes maiores. A área do parque assinala uma média 
de 191 dias de chuva por ano. O mês mais chuvoso é janeiro, com 
27 dias de chuva em média, enquanto agosto é o mês mais seco, 
com apenas cinco dias chuvosos em média. A umidade relativa 
média do ar é de 75%.

As rochas gigantescas dos platôs mais elevados do PNI têm 
origem eruptiva, porém não vulcânica. O conjunto geológico 
do qual elas fazem parte tem uma área de 1.450 Km2 e se com-
põe de rochas do tipo nefelino-sienito ou foyático, alcalinas, 
pertencentes ao período Jurássico. Essas rochas são bem raras 
no Brasil e sua formação é bem mais recente do que a vizinha 
Serra do Mar. Trata-se, na verdade, da segunda maior formação 
contínua de rochas alcalinas no mundo, superada apenas pela 
formação Kola, da península escandinava. Há evidências de que 
ocorreram geleiras locais. Picos altos e agudos se combinam com 
paredões e blocos de pedra de faces quase lisas, compondo uma 
geomorfologia e uma paisagem singulares em terras brasileiras. 
Os solos são classificados em latossolos, podzólicos e litossolos, 
sendo que estes últimos predominam na área do PNI. Os litossolos 
são “incompletos” e “rasos”, sem horizontes distintos, instáveis, 
compostos por fragmentos rochosos incompletamente erodidos.

Embora rochas gigantescas, paredões e picos verticais e trechos 
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pedregosos diversos se destaquem na paisagem, há uma rica flora 
no PNI, formando uma atração à parte. É uma exuberante com-
binação de florestas primárias, florestas secundárias e campos de 
altitude. A floresta atlântica predominava na fisionomia original 
das áreas mais baixas e alguns restos nativos dela convivem com 
capoeiras ralas e pastos. Acima de 1200 m, por causa do frio e dos 
solos pobres, predominam florestas alpinas, com árvores de menor 
porte. Acima de 1600 m predominam os campos com gramas e 
ervas misturadas com florestas subtropicais mistas de coníferas e 
algumas florestas tropicais de altitude. Nos platôs acima de 2000 
m se encontram os campos de altitude mais característicos, onde 
predominam gramas e ervas mais resistentes a secas, geadas e aos 
periódicos fogos espontâneos, que ajudaram a moldar a singular 
ecologia local. Aí as árvores e arbustos quase desaparecem.

As chuvas abundantes nas altitudes médias ajudam a formar e a 
preservar densas florestas tropicais com árvores de grande porte, 
inclusive madeiras-de-lei e palmeiras. As árvores mais franzinas 
e as comunidades vegetais próprias das altitudes maiores estão 
sujeitas a fogos espontâneos ou antrópicos, principalmente nos 
invernos mais secos. Via de regra, as florestas mais bem preser-
vadas do PNI são as mais altas e inacessíveis. É grande a sua 
variedade florística: cactus, orquídeas, trepadeiras, líquens, mus-
gos, bromélias, begônias, samambaias e outros tipos de plantas 
convivem com árvores de grande e médio porte como cedro, 
cangerana, imbiruçu, paineiras, indaguassu, jequitibá, bicuíba, 
sapucaia, canela, guatambu, copaibeira, maçaranduba, grumixá, 
cabreúva e pau-ferro. 

Nas altitudes mais elevadas encontram-se muitos espécimes do 
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e do pinheirinho 
(Podocarpus lambertii), as duas únicas espécies de coníferas na-
tivas no território brasileiro, características de clima subtropical 
ou temperado. Para os naturalistas que nos últimos 160 anos es-
tudaram extensamente a área do PNI, uma das maiores atrações 
florísticas são as orquídeas terrestres e as plantas floridas dos 
platôs mais elevados, que compõem a maioria das mais de 100 
espécies endêmicas (existentes apenas no PNI) à Serra de Itatiaia.

É muito variada a fauna do PNI. Estima-se que mais de 100 mil 
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espécies de insetos e 300 espécies de aves vivam regularmente 
na área. Das numerosas aves destacam-se beija-flores, tucanos, 
jacus e gaviões. Há várias espécies raras ou ameaçadas de felinos, 
roedores, caninos, veados, preguiças, porcos do mato e primatas, 
além de antas, cobras, lagartos e anfíbios. Nenhum peixe de porte 
maior é registrado nos riachos do PNI. 

Pesquisadores a serviço do IBAMA recentemente consideraram 
o PNI como a “mais importante reserva ecológica [brasileira] em 
forma de parque nacional”. Eles justificaram sua afirmativa com os 
seguintes argumentos: a paisagem tem origens geológicas singula-
res, os gradientes dos terrenos se inclinam em muitas direções, o 
clima é único e a ocupação humana ocorreu de forma a permitir 
a sobrevivência ou a reconstituição natural de sua flora e fauna. 
Talvez haja algum exagero na avaliação da importância, mas a 
verdade é que o PNI, dentre os parques nacionais brasileiros, é 
o mais longo e exaustivamente estudado nas suas ricas geologia, 
geomorfologia, fauna, flora, clima e história natural (IBDF, 1982, 
p. 23, 30-32, 35, 38-39, 41, 43, 47, 53-54, 57, 63 ; IBDF, [s.d.]; 
BARROS, 1952, p. 16, 43-52, 1958 ; PÁDUA, COIMBRA FILHO, 
1979, p. 122-129).

Ocupação humana
Nativos do grupo Puri parecem ter sido os primeiros ocupantes 
humanos permanentes da região próxima do PNI. Pelo menos 
durante algumas centenas de anos antes de 1500, eles viveram 
nas altitudes mais baixas do chão do vale do rio Paraíba do Sul. 
‘Itatiaia’ é um nome derivado da língua Puri, significando “pedra 
cheia de picos” ou “pedra pontiaguda”. O nome descreve bem o 
que os nativos viam à distância quando olhavam para a Manti-
queira. É provável que subissem as montanhas apenas esporadi-
camente, por causa do frio e dos terrenos acidentados.

As serras de Itatiaia foram exploradas com certa regularidade a 
partir de fins do século XVI por europeus ou seus descendentes 
oriundos de São Paulo, nos primórdios do movimento das bandei-
ras. De São Paulo partia uma trilha bandeirante, através do vale 
do rio Paraíba do Sul, em direção ao norte, acompanhando as 
franjas da Mantiqueira. Suspeitavam os portugueses da existência 
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de grandes riquezas minerais (ouro, prata ou pedras preciosas) 
nas imponentes montanhas, no que erraram. A trilha foi usada 
também para transportar escravos indígenas aprisionados pelos 
paulistas no sul e vendidos em outras regiões.

Depois de descobertas as jazidas das Minas Gerais, em fins do 
século XVII, bem mais a oeste, a região de Itatiaia capitalizou 
sua condição de ponto de passagem para o interior da colônia. 
Ela estava entre as principais regiões mineradoras e os portos 
atlânticos de Parati e Angra dos Reis. Em 1715 uma grande parte 
da Serra de Itatiaia foi incluída numa enorme sesmaria concedida 
a Garcia Rodrigues Paes Leme. Mas tudo indica que a ocupação 
européia permanente só começou em 1744, quando uma expe-
dição oriunda do interior (Aiuruoca) chegou à região, em busca 
de sinais de novas minas de ouro nas partes mais altas da Serra 
da Mantiqueira. Mais uma vez a busca de ouro se frustrou, mas a 
expedição acabou abrindo uma trilha usada por tropas de burros 
que atravessavam a serra e a um ponto de parada e repouso no 
fundo do vale, próximo da cidade atual de Resende. Os nativos 
Puri foram rapidamente dispersados ou fugiram da região quando 
dos primeiros movimentos de ocupação portuguesa permanente 
(IBDF, [s.d.]; WHATELEY, 1987: p. 7 ; ENCICLOPÉDIA, 1959, v. 
XXII).

Resende nasceu, portanto, como um dos vários pontos de parada 
e apoio das tropas de burros, mencionados anteriormente em 
vários capítulos.1 Já em 1747 Resende exibia uma capela, marco 
arquitetônico e espiritual com que os portugueses invariavelmen-
te assinalavam a sua intenção de estabelecimento permanente. 
O movimento comercial gerado pelo tráfico intenso de e para 
o distrito mineiro logo deu condições para que Resende fosse 
elevada à condição de freguesia, em 1757. 

Com o declínio geral da mineração e a exaustão de muitas minas, 
em torno de 1780, Resende, com alguma infra-estrutura e ligação 
permanente com o litoral, se tornou uma opção conveniente 
para ex-donos e ex-operadores de minas interessados investir 

1	 Em	 1990	 foi	 criado	 o	município	 de	 Itatiaia,	 desmembrado	 do	 de	Resende.	
Pelo	que	pude	apurar,	as	terras	fluminenses	do	PNI	estão	totalmente	dentro	
do	novo	município.	Mantive,	no	entanto,	o	histórico	dos	usos	humanos	mais	
recentes	das	terras	do	PNI	enfocado	em	Resende.
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em fazendas. Já em 1780 algumas mudas de café tinham sido 
introduzidas experimentalmente em torno de Resende, oriundas 
de Parati. Em 1802 havia cafezais o suficientemente importantes 
para serem citados em contratos comerciais e de arrendamen-
to, inventários e testamentos. Resende esteve na vanguarda da 
cafeicultura no Vale do Paraíba, pois vimos que na própria área 
pioneira dos grandes cafezais brasileiros, a cidade do Rio de 
Janeiro, as primeiras grandes fazendas datam 1780.

Resende alcançou o status de vila em 1801, oficializando o nome. 
Estava se consolidando como vanguarda do café e da escravidão 
negra no vale. Em 1822 o naturalista francês Auguste de Saint-
-Hillaire se impressionou com algumas grandes fazendas de café 
nas encostas da Mantiqueira próximas de Resende, algumas com 
mais de 100 mil pés. A grande produção de café fez a prosperi-
dade de Resende, que em 1848 ascendeu à condição de cidade. 
Cifras populacionais para o ano de 1852, quando a cafeicultura 
local estava no pico, ilustram a densidade da ocupação humana e 
a importância da escravidão negra. Do total de 34.500 habitantes, 
10.300 eram escravos (WHATELEY, 1987, p. 7-9 ; ENCICLOPÉDIA, 
1959).

O ciclo de crescimento e crise do café na área de Resende fica 
claro com algumas poucas cifras e datas. Em 1842, cerca de 400 
fazendas produziram 200 mil arrobas de café. O pico ocorreu 
em 1852, quando 413 fazendas produziram 800 mil arrobas. 
O mesmo número de fazendas, em 1860, produziu apenas 200 
mil arrobas, voltando ao nível de 1842. Campo Belo, distrito de 
Resende, localizado nas encostas da Serra da Mantiqueira, tinha 
pelo menos 40 fazendas – cerca de 10% do total – produtoras de 
café em 1850. Partes de algumas dessas fazendas foram muito 
mais tarde incorporadas ao PNI, compondo hoje as seções mais 
baixas do parque. Depois de uma breve recuperação na década 
de 1860, o declínio do café de Resende nunca foi revertido. Em 
fins do século XIX, fazendeiros locais começaram a erradicar as 
suas plantações e a converter as suas terras para pastagens, para 
enviar laticínios e animais de corte para o Rio e outras localidades 
ao longo da estrada de ferro. Além do café, Resende se notabilizou 
em meados do século XIX pela produção de mandioca, arroz, 
feijão e milho em escala razoavelmente maior do que outras áreas 



151Voltar para o sumário

monocultoras de café (WHATELEY, 1987, p. 9, 11, 45).

Maria Celina Whateley destaca que o tamanho médio das fazen-
das de café de Resende era consideravelmente menor do que no 
eixo Valença-Vassouras, outra área de vanguarda do café no Vale 
do Paraíba, localizada a cerca de 100 Km rio abaixo. Ela sustenta 
que os fazendeiros de Resende eram mais modestos que os de 
Valença e Vassouras e outras áreas. Isso os colocou em relativa 
desvantagem na década de 1850, quando os preços dos escravos 
começaram a disparar como resultado de um combate mais eficaz 
do governo central ao tráfico internacional. Essa desvantagem se 
acentuou exatamente quando os solos desgastados de Resende 
não mais conseguiam sustentar a produção de café. Entre 1850 e 
1875 os preços de escravos subiram cerca de 150%, e mais ainda 
depois disso. Os cafeicultores de Resende foram obrigados cada 
vez mais a empregar escravos alugados ou trabalhadores livres 
para manter suas decadentes plantações, que sofriam também da 
escassez de mão-de-obra, principalmente para capina e colheita.

Provavelmente devido a mudanças radicais na ecologia da região, 
causadas pela monocultura, uma doença popularmente chamada 
de “mariposa branca” atacou os cafezais de Resende em meados da 
década de 1850, precisamente quando a mão-de-obra começava a 
encarecer e os solos declinavam. Os insetos adultos aprenderam 
a depositar seus ovos nas folhas da Coffea arabica, consumidas 
pelas larvas durante o seu crescimento. Provavelmente, a “mari-
posa branca” se adaptou à ecologia simplificada da monocultura 
e passou a usar intensivamente os pés-de-café no seu ciclo repro-
dutivo, à falta de outras plantas antes usadas para esse fim (esse 
fenômeno é relativamente comum nas grandes monoculturas). 
Embora os arbustos de Coffea arabica sobrevivessem àdevastação 
de suas folhas, só davam flores e frutos no ano seguinte. Em 1856 
a disseminação da “mariposa branca” quase zerou a produção 
cafeeira de Resende, que caiu 90% em relação à safra recorde de 
1852 (WHATELEY, 1987, p. 9, 11, 43, 47-48 ; STEIN, 1961). Isso 
acelerou a decadência da cafeicultura de Resende, com muitas 
falências. Depois de uma ligeira recuperação na década de 1860, 
a produção local de café declinou sem parar, aparentemente sem 
a ajuda de quaisquer outras doenças ou pragas.
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Algumas observações sobre o transporte do café de Resende para 
os portos fluminenses dão outras dimensões da história ambiental 
local. De 1790 a meados do século XIX, as safras foram escoadas 
em lombo de burro, pelas mesmas trilhas da mineração que de-
ram origem a Resende. Por essas velhas trilhas o café de Resende 
chegava a Parati, Mambucaba ou Angra dos Reis. O trajeto, mais 
acidentado do que longo, descia a Serra da Mantiqueira, atravessa-
va o rio Paraíba do Sul, subia, atravessava e descia a Serra do Mar 
(localmente chamada de Bocaina). Essa rota exigia de 4 a 6 dias 
de marcha para ser coberta. De lá o café seguia por via marítima 
para o Rio. Essa modalidade de transporte predominou até 1864.

De 1864 até 1872, as tropas de burro sofreram a concorrência de 
barcos a vela e remo que levavam a já declinante produção cafeeira 
de Resende até Barra do Piraí, aproveitando a correnteza do rio 
Paraíba do Sul, em viagens mais curtas e mais baratas. Em Barra 
do Piraí, ponto terminal da ferrovia que saía do Rio e subia pelo 
Vale do Paraíba, as sacas de café eram transferidas para vagões 
ferroviários e chegavam em algumas horas ao Rio de Janeiro. 

Os cafeicultores e as autoridades de Resende e proximidades 
propuseram nesse período projetos caríssimos de canalizar alguns 
trechos do rio Paraiba do Sul, a fim de eliminar corredeiras e 
pedras que atrasavam as viagens e colocavam as cargas em ris-
co. Embora esses projetos não tenham saído do papel, mostram 
como a empresa cafeicultora estava disposta a produzir ainda 
mais transformações ambientais, alterando trechos do maior rio 
da região. Os trilhos da ferrovia, que vinham subindo o Vale do 
Paraíba do Sul, paulatinamente, chegaram a Resende em 1872. 
Isso abriu uma terceira etapa no transporte da produção local, 
que agora seguia diretamente para o porto do Rio, numa viagem 
de apenas algumas horas (WHATELEY, 1987, p. 20, 23, 25, 28).

No entanto, a rapidez e a confiabilidade do transporte ferroviário 
chegaram tarde demais para salvar Resende da decadência, pois o 
seu problema não era o acesso ao mercado, e sim o esgotamento 
de solos. Em 1879 alguns poucos fazendeiros tinham desenvolvido 
um sistema de beneficiamento centralizado de frutos, concentran-
do as operações de secagem, remoção de casca e polpa, torragem 
e embalagem. As fazendas menores ou menos capitalizadas assim 
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puderam se concentrar na produção e na colheita. No entanto, as 
possíveis vantagens dessa divisão de trabalho entre as fazendas 
não compensaram as perdas de produção e produtividade. Foi 
um caso clássico da situação em que o avanço tecnológico e o 
aprofundamento da divisão trabalho não compensaram a exaustão 
dos recursos naturais.

Já em 1874 uma grande parcela da produção de café de Resende 
simplesmente deixou de ser colhida, por falta de mão-de-obra. 
Isso era comum em áreas cafeicultoras decadentes do Rio de Ja-
neiro. Em 1886 o café de Resende exibia qualidade suficiente para 
ganhar prêmios em feiras e exposições internacionais, mas a área 
de cafezais produtivos, a produtividade e os volumes produzidos 
encolhiam sem parar. Fazendeiros mais móveis compravam novas 
terras, até no distante planalto do oeste de São Paulo, em busca 
de áreas virgens ou mais apropriadas para novas fazendas de 
café. Parte da família da própria Maria Celina Whateley mudou-se 
de Resende para a então remota Ribeirão Preto, num movimento 
que não foi único entre cafeicultores fluminenses. 

Os fazendeiros de Resende, ao mudarem, levavam consigo fa-
mílias, capitais, equipamentos e trabalhadores qualificados, que 
os ajudavam no estabelecimento das novas fazendas. Depois da 
abolição da escravidão, em 1888, mesmo ex-escravos de Resende 
se dirigiam ao oeste paulista em busca de emprego (WHATELEY, 
1987, p. 12, 51-52 ; ENCICLOPÉDIA, 1959, BRUNO, 1967, p. 142-
143). O caráter nômade da cafeicultura fluminense fez de Resen-
de uma área de recursos naturais exauridos e uma comunidade 
socialmente estagnada. O mesmo ocorreu com dezenas de outras 
localidades do Rio de Janeiro.

A queda foi dramática. Na década de 1860, era a cidade ‘mais 
importante’ de todo o Vale do Paraíba fluminense, região por sua 
vez sede da prosperidade regional e nacional. Era provavelmente 
a terceira cidade mais populosa e mais rica da então província 
do Rio de Janeiro, depois de Rio e Campos. Resende tinha vários 
jornais diários e semanais, importantes festas religiosas, um teatro, 
um Loja Maçônica, boas escolas, comércio florescente, uma pista 
de corrida de cavalos e acesso relativamente fácil ao litoral. Mais 
tarde Resende teve ainda a primeira sala de projeção cinemato-
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gráfica registrada no interior do Brasil. 

Nas décadas seguintes, muitas famílias estabelecidas se muda-
ram, estagnaram ou faliram. Comerciantes e profissionais liberais 
abandonaram a cidade. Grandes fazendas foram abandonadas. 
Em 1874, de acordo com um levantamento local, apenas 324 
Km2 de Resende eram classificados como “sob cultivo agrícola”, 
enquanto 920 Km2 estavam sob capoeiras ou ociosos. Apenas 
65 Km2, todos nas encostas mais altas da Mantiqueira, eram 
considerados ‘virgens’. No tardio ano de 1899, um técnico agrí-
cola foi contratado pela Associação de Fazendeiros de Resende 
para avaliar as perspectivas agrícolas locais. No seu relatório, o 
técnico afirmou o óbvio, com o mérito de evitar rodeios: disse 
que Resende estava “arruinada” para a produção de café. O seu 
diagnóstico valeria para qualquer região fluminense depois de três 
décadas de agricultura. Como muitas outras localidades vizinhas, 
Resende ingressava no século XX sem ilusões quanto ao futuro 
da sua agricultura comercial. 

Assim como noutras regiões decadentes da cafeicultura flumi-
nense, eventualmente houve um movimento de erradicação das 
plantações de Coffea arabica e de conversão das terras em pasta-
gens. Já em 1906 Resende produzia significativos 33% do leite do 
Estado do Rio de Janeiro, pois que muitas encostas exauridas das 
Serras do Mar e da Mantiqueira tinham sido convertidas em pastos. 
Dobrando-se ao drástico empobrecimento dos seus solos, Resende 
aproveitou-se ainda do seu contato ferroviário com vários merca-
dos consumidores do Rio de Janeiro e São Paulo e fez dos seus 
antigos cafezais pastos de baixa qualidade. Mas foram as terras 
abandonadas ou virgens nas fraldas da Mantiqueira, em Resende 
e municípios mineiros próximos, com suas capoeiras e florestas 
nativas, que deram a base territorial e ecológica do futuro PNI 
(WHATELEY, 1987, p. 35-39, 46, 65, 68 ; BARROS, 1958, p. 327).

Mas não chegara ao fim o uso humano das terras do PNI ou 
próximas a ele. Um projeto de colonização relativamente tardio, 
de responsabilidade do governo federal, afetou terras depois 
incorporadas ao parque. Entre 1908 e 1918 os Núcleos Coloniais 
de Itatiaia e Visconde de Mauá atraíram algumas centenas de 
famílias de imigrantes estrangeiros (italianos e escandinavos) 
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para desenvolver “culturas de pequena escala” exatamente nas 
íngremes encostas de Campo Belo, onde se concentravam as 
poucas terras ‘virgens’ de Resende. 

Os colonos foram estimulados por técnicos governamentais a 
desmatar extensamente as encostas entre as altitudes de 700 e 
1200 m, onde muitas florestas nativas tinham sido poupadas pela 
cafeicultura, devido aos terrenos acidentados e às geadas freqüen-
tes. O projeto de colonização ‘fracassou’, mas muitos imigrantes 
mantiveram a propriedade de seus lotes. Dean sugere que os lotes 
foram comprados pelo governo federal depois de 1918, por su-
gestão do botânico Alberto Lefgren, um dos proponentes originais 
do PNI. Nem todos os lotes foram comprados, pois alguns deles 
existem até hoje como propriedades privadas dentro do parque 
(GOUVEA, 1985, p. 109-111 ; IBDF, 1982, p. 77 ; ENCICLOPÉDIA, 
1959 ; DEAN, p. 63). Essa rara e anacrônica iniciativa governa-
mental de estabelecer pequenos proprietários livres num estado 
marcado pelo latifúndio e pela herança da escravidão teve o efeito 
de ampliar os já grandes estragos à ecologia local, atingindo áreas 
até então pouco ou nada alteradas. Deve ser levado em conta, no 
entanto, que plantações de café, pelo menos em alguns trechos 
do lado mineiro do PNI, galgaram altitudes comumente sujeitas 
a geadas e provocaram o desmatamento muito antes desses dois 
projetos de colonização.

Foram muitos os naturalistas estrangeiros e brasileiros que ex-
ploraram e coletaram espécimes na área atual do PNI. Esse tipo 
de uso humano teve a particularidade importante de dar fama 
científica a Itatiaia. Como decorrência disso, o Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, subordinado ao Ministério da Agricultura, 
manteve, entre 1908 e 1928, pelo menos, uma Estação Biológica 
de Itatiaia. Equipes do Jardim Botânico realizaram expedições 
regulares à Serra de Itatiaia. Funcionários do governo federal 
tiveram assim um conhecimento de primeira mão da área. Isso 
certamente contribuiu muito para que ela fosse selecionada para 
ser o primeiro parque nacional brasileiro em 1937 (GOUVEA, 
1985 ; MAGNANINI, 1970, p. 4). Embora as fontes consultadas 
não mencionem explicitamente a possibilidade, é factível que a 
estação e as expedições científicas regulares tenham contribuí-
do para inibir a ocupação humana, pelo menos nas áreas mais 
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inacessíveis do PNI.

Na década de 1940, com o PNI já criado e em fase de instalação, 
outro tipo de uso começou a afetar alguns trechos do PNI. O 
Exército Brasileiro inaugurou em 1943 a Academia Militar das 
Agulhas Negras, para formação de seus oficiais, nas imediações da 
cidade de Resende. O treinamento dos futuros oficiais incluiu, pelo 
menos durante algum tempo, caminhadas, excursões, exercício 
de sobrevivência e até manobras bélicas simuladas nas encostas 
da Serra da Mantiqueira. Pelo menos até a década de 1980, áreas 
do PNI foram usadas para esse fim (ENCICLOPÉDIA, 1959).

De acordo com as projeções censitárias, Resende tinha em 1985, 
102 mil habitantes e era o décimosétimo município mais populoso 
dos 64 municípios então existentes no estado do Rio de Janeiro. 
Na estagnada geografia econômica e humana do interior do Rio 
de Janeiro, Resende é um município de porte demográfico e eco-
nômico médio, mas algo remoto devido à sua posição no extremo 
sudoeste estado. Seu dinamismo econômico não é grande mas 
ainda assim é bem maior do que a de muitas outras áreas falidas 
da cafeicultura fluminense. 

Ironicamente, a grande maioria dos habitantes do Grande Rio que 
já esteve em Resende, a conhece provavelmente apenas no seu 
papel intermediário original: como ponto de parada dos ônibus 
interestaduais que ligam as cidades do Rio e São Paulo. Suas 
mais importantes atividades econômicas atuais são a pecuária 
leiteira, a avicultura, pequenas indústrias alimentares, além do 
turismo. Este se baseia numa rede relativamente ampla de hotéis, 
hotéis-fazenda, hospedarias, restaurantes, campings e casas de 
aluguel, além do próprio parque nacional. Há ainda residências 
de lazer. Dentro do PNI há inclusive casas particulares, casas de 
aluguel e pequenos hotéis, nos lotes particulares remanescentes 
dos projetos de colonização do início deste século (IBDF, 1982, 
p. 49, 50, 66, 75).

Criação do Parque Nacional de Itatiaia
A criação do PNI, em 1937, marca o início da história dos parques 
nacionais brasileiros. Uma publicação do antigo IBDF dá ao bo-
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tânico Alberto Loefgren o crédito de ser o principal responsável 
pela criação do PNI, mas a proposição original do parque coube 
ao naturalista suíço Joseph Hubmayer. Num conferência de 1913, 
Hubmayer destacou o “inesgostável potencial “ da área para a 
pesquisa científica de campo, a sua localização conveniente entre 
os maiores centros populosos do país e as opções de lazer que 
ela poderia oferecer. 

O Código Florestal de 1934 foi o primeiro documento legal bra-
sileiro a tratar de parques nacionais e o seu primeiro resultado 
concreto nesse particular foi o PNI. O decreto de criação (1.713, 
de 14 jun. 1937), menciona que a área foi indicada pelo Conselho 
Florestal Federal, criado pelo mesmo código de 1934, para merecer 
o status de parque. O decreto foi visivelmente informado pelo 
conhecimento direto que funcionários do Ministério da Agricultura 
tinham da área, através da Estação Biológica, aliás mencionada 
no decreto como antecedente ou justificativa para a decisão de 
criar o primeiro parque nacional brasileiro. 

Um perito em parques nacionais brasileiros afirmou que o decre-
to de criação do PNI enfatizava muito mais as suas finalidades 
“científicas” do que as “recreativas”. No entanto, parece-me que 
os criadores do parque levaram também em conta o seu grande 
potencial de lazer para os residentes das populosas zonas me-
tropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O 
decreto menciona explicitamente a “necessidade” de atrair “turistas 
nacionais e estrangeiros”. Ele menciona ainda, como justificati-
va, a existência de florestas primitivas “inteiramente distintas de 
outras florestas de montanha no Brasil”, incorporando portanto 
um argumento de raridade ecológica, característico da criação 
dos primeiros parques nacionais em muitos países. O decreto se 
referia ainda ao que veio se tornar um problema crônico do PNI: 
a existência de lotes particulares de terra na área proposta para 
o parque. O texto, otimisticamente, afirmava que essas terras 
deveriam ser adquiridas pelo governo federal, que faria ainda a 
“reserva” de algumas faixas de terra pública para a construção 
de hotéis para os visitantes do parque.

O primeiro parque nacional do Brasil foi administrado inicial-
mente por uma Comissão do Parque Nacional de Itatiaia, criada 
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no âmbito do Ministério da Agricultura, pelo Decreto-lei 337, de 
16 de março de 1938. Esse estatuto menciona de novo os lotes 
de terra remanescentes dos núcleos coloniais Itatiaia e Visconde 
de Mauá. A redação mostrava uma atitude nova, mais conciliató-
ria. Os lotes poderiam agora ser arrendados para a construção 
de hospedarias e hotéis destinados aos visitantes do parque, ou 
então permutados por terras fora do seu perímetro (TRESINARI, 
1983, p. 13-28 ; PÁDUA, COIMBRA FILHO, 1979, p. 122 ; IBDF, 
[s.d.] ; ROCHA, 1986). Os proprietários começaram a fazer valer os 
seus direitos. Como veremos, a situação desses lotes se encontra 
irresolvida até hoje.

A Comissão do Parque Nacional de Itatiaia foi extinta pelo De-
creto-lei 4.084, de 4 de fevereiro de 1942. O parque passou a ter 
uma administração permanente e específica. Ainda antes disso, 
o Decreto-lei 982 tinha reorganizado o Serviço Florestal Federal, 
criando nele uma Seção de Parques Nacionais. Essa modesta 
repartição de terceiro escalão foi a responsável pela política 
brasileira de parques nacionais até 1967, quando foi criado o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Vale a pena 
mencionar aqui outro fato que pertence mais às origens do PNI 
do que à sua administração rotineira. Em 1946, o governo federal 
decretou uma Floresta Protetora da União ao longo de alguns 
limites do parque, com o aparente propósito de criar uma zona 
de transição entre as terras particulares e as terras protegidas do 
parque (IBDF, 1982, p. 17-18).

Administração e infra-estrutura 
do Parque Nacional de Itatiaia
O PNI, além de ser o mais antigo parque nacional brasileiro, foi 
um dos quatro únicos parques criados até 1959. Teve, portanto, 
um importante papel na formação dos padrões brasileiros de 
administração de parques. Esses padrões até que foram bons 
mas, infelizmente, não se disseminaram pelo sistema de parques 
nacionais. A pesquisa científica sistemática, por exemplo, foi uma 
atividade do PNI que não foi desenvolvida em qualquer outro 
parque nacional brasileiro, com exceção das pesquisas históricas 
e arqueológicas do Parque Nacional da Tijuca, iniciadas na década 
de 1960, a serem comentadas no Subtítulo Parque Nacional da 
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Tijuca: o jardim dentro da máquina. Em fins da década de 1940 
e no correr dos anos 1950, o dinâmico diretor do PNI Wander-
bilt Duarte de Barros fez do parque um centro de pesquisas em 
ecologia, história natural e biologia. 

Pelo menos duas de suas iniciativas deixaram registros publica-
dos que merecem ser mencionados aqui. Entre 1949 e 1951, o 
zoólogo Olivério Pinto, do Serviço de Zoologia da Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo, com ajuda do pessoal do 
PNI, fez um estudo detalhado das aves locais. Essa investigação 
foi feita a convite do diretor e com apoio da infra-estrutura e do 
pessoal do parque. Além de estabelecer uma lista de 240 espécies 
de aves positivamente avistadas na área, Pinto descreveu cada 
espécie e discorreu sobre os seus nichos preferidos dentro do 
parque. Mais tarde orientou a organização do Museu da Fauna, 
com aves empalhadas, existente até hoje no PNI.

No seu relatório, Olivério Pinto colocou o seu próprio projeto de 
pesquisa no contexto de investigações anteriores que ajudaram a 
dar à Serra de Itatiaia grande fama nos meios científicos do Brasil 
e do mundo. Ele menciona brevemente várias expedições à área: 
a do botânico Ernesto Ule, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
em 1894; as do mesmo museu, em 1901 e 1921, que estudaram 
fauna e flora; a do Museu Paulista, em 1906; a do American Mu-
seum of Natural History, dos EUA, dirigida por E. G. Holt, de data 
indefinida. O trabalho de Olivério Pinto adicionou 53 espécies de 
aves à lista de 187 estabelecida por Holt (PINTO, 1957, p. 1-87 ; 
GOUVEA, 1985).

Quase na mesma época, Wanderbilt Duarte de Barros convidou 
o botânico Alexandre Curt Brade para fazer um “inventário” da 
flora do PNI. O botânico conhecia e pesquisava a área desde 1913. 
Seu relatório de pesquisa, muito bem escrito, inclui uma extensa 
relação de espécies vegetais. Brade também colocou o seu projeto 
no contexto de pesquisas anteriores, mencionando naturalistas e 
expedições que exploraram a Serra de Itatiaia: Auguste de Saint-
-Hillaire (1822), Frederick Sellow (1830), Auguste F. M. Glaziou 
(1872), Ritter von Fernsee (1879), Per Dusen (1902-1903), Alberto 
J. de Sampaio (1927), P. Porto (1914-1938) e Firmino Tamandaré 
de Toledo Junior (1913) (BRADE, 1956, p. 1-85). Vale mencionar 
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que o frencês Glaziou participou da segunda etapa de recuperação 
da Floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, em meados da 
década de 1870, como veremos adiante. Sem suspeitar, Glaziou 
participou, portanto, da pré-história de dois parques nacionais 
brasileiros.

Através do longo mandato de Wanderbilt Duarte de Barros, o 
PNI foi administrado de uma maneira altamente profissional, 
com padrões informados pelo que havia de mais avançado no 
manejo de parques nacionais em outros países. Além dos projetos 
de pesquisa científica, muitos outros planos e atividades revelam 
uma marcante preocupação com a preservação, a visitação e a 
educação ambiental. A infra-estrutura foi ampliada, incluindo um 
centro de visitação, casas de aluguel, camping e abrigos ao longo 
das trilhas. O camping foi durante algum tempo administrado 
pela organizaçào dos Escoteiros do Brasil. Várias trilhas foram 
abertas para conduzir os visitantes aos diferentes tipos de paisa-
gem natural. O Museu da Fauna, oriundo do projeto de Olivério 
Pinto, foi criado e aberto à visitação, com uma biblioteca anexa. 
O parque teve funcionários qualificados e em número suficien-
te. Wanderbilt Duarte de Barros acreditava que a visitação, e a 
educação ambiental eram parte fundamental da função pública 
do PNI. A localização favorável e a relativa facilidade de acesso 
faziam o diretor justificadamente otimista quanto ao futuro do 
parque (BARROS, 1958 ; PÁDUA, COIMBRA FILHO, 1979, p. 129).

No começo da década de 1960, no entanto, o PNI começou a 
sofrer as conseqüências conjuntas do envelhecimento de sua 
infra-estrutura e do descaso das autoridades federais para com 
os parques existentes. Embora 11 novos parques tenham sido 
criados entre 1959 e 1961, houve nesse mesmo momento um 
nítido retrocesso no apoio às administrações dos poucos parques 
existentes e efetivamente instalados. No PNI, já eram necessários 
reparos nas trilhas, casas de aluguel, abrigos, museu, casas fun-
cionais e centro de visistação. Os lotes particulares, agora com 
muitas casas de lazer ou residência, hotéis e hospedarias, tinham 
se tornado um problema permanente. A equipe de funcionários 
começou a encolher, pois demissões e aposentadorias não eram 
compensadas pelas novas nomeações.
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Marc Dourojeanni, um especialista argentino em administração de 
parques nacionais, visitou o PNI e outros parques brasileiros em 
1977, a convite do antigo IBDF, ao qual apresentou um excelente 
relatório. O PNI indubitavelmente o impressionou, tanto pelas 
suas virtudes ecológicas quanto pelos seus problemas político-
-administrativos. Para ele, o PNI tem um “interesse científico 
e estético inquestionável”. Mas o rol de problemas anotados e 
comentados por Dourojeanni era enorme. Em primeiro lugar, ele 
considerava a área do PNI pequena demais para a preservação 
de sua flora e fauna. As casas, hotéis e terras particulares dentro 
do PNI também o preocuparam, não tanto por ocuparem 10% 
de sua área, mas sim pelo fato de “afrouxarem o controle [sobre 
o parque] e produzirem muita confusão nas mentes dos visitan-
tes”. De fato, qualquer visitante testemunha violações explícitas 
de regulamentos do parque, cometidas bem próximo à área de 
visitação central: criação de animais domésticos, jardinagem e 
paisagismo, introdução de plantas exóticas, aterros etc. Arguta-
mente, o técnico argentino diz que os moradores e donos de hotéis 
violam ostensivamente “princípios elementares de conservação”, 
estimulando nos visitantes um comportamento descuidado ou 
francamente predatório.

Considerando a antiguidade do problema e os direitos legais 
dos proprietários particulares, Dourojeanni propôs uma solução 
cirúrgica: que todas as terras particulares fossem simplesmente 
desmembradas do parque. Enquanto isso não fosse feito, ele 
exigia mais determinação do antigo IBDF na proibição de novas 
construções e de vários práticas nocivas ao parque. Ele sugeria 
que o PNI fosse expandido em algumas outras direções até altitu-
des mais baixas, de forma a proteger adequadamente os habitats 
de certos animais de maior mobilidade. Criticando a direção do 
parque, ele propunha ainda desestimular caminhadas nos platôs 
mais elevados, pois a erosão provocada pelas trilhas e o pisote-
amento sistemático estavam prejudicando as ricas comunidades 
de ervas e gramas floridas, o aspecto mais notável da ecologia do 
PNI (DOUROJEANNI, 1977, p. 21-24 ; PADUA, AUDI, 1984, p. 61).

Cinco anos depois de Dourojeanni, o PNI recebeu a visita de outro 
observador atento. Em 1982, Mário N. Borgonovi, na qualidade 
de cidadão interessado, foi várias vezes ao PNI e apresentou 
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um relatório à Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, 
cópia do qual também deve ter chegado à direção do parque. O 
problema das terras, casas e hotéis particulares dentro do parque 
prosseguia, sem solução à vista. A essa altura, os proprietários 
tinham formado uma associação para defender os seus interes-
ses, muito embora a existência de terras e casas particulares seja 
contrária aos padrões mínimos aceitáveis de administração de 
parques nacionais e, além do mais, contrária à letra da lei. 

 Borgonovi recolheu de alguns administradores do PNI a sugestão 
de dividir o parque em duas partes: um parque nacional propria-
mente dito e um “parque natural”, o segundo abarcando todas 
as casas e terras privadas oriundas dos projetos de colonização. 
Borgonovi apoiava a sugestão, principalmente porque ela repre-
sentava uma ‘adaptação’ à complexa realidade das casas e hotéis 
intensivamente usadas por moradores e visitantes ocasionais. À 
época, aliás, a figura do “parque natural” nem existia na legislação 
brasileira de preservação ambiental. Estava apenas em discussão 
no âmbito do antigo IBDF e de organizações ambientalistas. De 
qualquer forma, a associação de moradores e proprietários se 
opunha à proposta, por motivos que Borgonovi não esclarece. O 
conflito persiste até hoje.

Em fins dos anos 1950, o PNI chegou a ter mais de 120 funcioná-
rios. Em 1982 estava reduzido a apenas 40, assim discriminados 
por Borgonovi: 22 guardas, quatro funcionários administrativos, 
quatro jardineiros, cinco artesãos e um ajudante, dois vigias, 
um biólogo e um engenheiro florestal. Estes dois últimos eram 
os únicos com diploma universitário. As instalações do parque 
incluem nove residências funcionais, nove casas de aluguel, três 
abrigos coletivos, uma garagem e oficina mecânica, uma oficina 
de carpintaria e marcenaria, sete torres de observação, oito gua-
ritas, uma escola, um escritório central, um depósito, uma estufa 
e dois campings, além do museu, a biblioteca anexa, um herbário 
e uma estação meteorológica (BORGONOVI, 1982, p. 4-5 ; JOR-
NAL DO BRASIL, 19 ago. 1984). Como se pode ver, o PNI ainda 
é um parque bem equipado para os padrões brasileiros, mas a 
sua infra-estrutura foi quase toda montada nas décadas de 1940 
e 1950 e requer manutenção.
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Borgonovi assinalou outros problemas, como torres de microon-
das e transmissão de rádio e televisão localizadas em algumas 
escarpas proeminentes dentro da área do PNI e a introdução 
de animais domésticos. Ele concluiu com sugestões: o parque 
deveria ser cercado, pelo menos em alguns pontos críticos; os 
guardas deveriam receber treinamento adequado; a visitação 
deveria ser limitada, com a extinção das casas de aluguel e dos 
abrigos coletivos; projetos de pesquisa científica deveriam ser 
encorajados; a equipe de funcionários deveria se dedicar mais 
a cuidar das áreas ecologicamente críticas e menos ao controle 
de visitantes; guias especializados deveriam orientar excursões 
de educação ambiental para escolares da região (BORGONOVI, 
1982, p. 6-8). O sentido geral das sugestões de Borgonovi, com 
as quais concordo, era o de restringir e direcionar a visitação às 
áreas ecologicamente valiosas e sensíveis.

O Plano de Manejo do PNI foi publicado em 1982. Ele combina as 
opiniões e as propostas oficiais do antigo IBDF com as de cien-
tistas independentes engajados através da Fundação Brasileira de 
Conservação da Natureza. O PNI é elogiado como uma “amostra 
única” de florestas tropicais costeiras úmidas localizadas numa 
paisagem geologica e geomorfologicamente singular. O “excelente 
potencial” de visitação pública é citado, não como problema, mas 
como justificativa social para o parque, tal como no decreto de 
criação do PNI. Uma justificativa importante apresentada para a 
existência do parque, ausente em outros documentos publicados, 
é a proteção das nascentes dos rios Negro e Grande.

O Plano de Manejo traz uma informação que mostra a dificuldade 
de resolver o problema de lotes e casas particulares dentro do 
PNI. Destaca que muitas das principais instalações do parque se 
localizam perto das terras particulares. Mesmo se a unidade fosse 
de fato dividida em parque nacional e “parque natural”, tal como 
o próprio Plano sugere, todos os seus prédios administrativos 
ficariam na fronteira com o “parque natural”, certamente não a 
localização ideal. O Plano notou ainda que muitos lotes tinham 
sido subdivididos e que o número de casas aumentara muito nos 
últimos anos, com a conseqüente multiplicação dos seus impactos 
negativos sobre o PNI.
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Por outro lado, o Plano sugere que o parque incorpore novas 
áreas, a fim de compensar a perda do “parque natural” proposto 
e também para garantir habitat adequado para certas espécies 
animais, mesmo levando em conta o estado em geral degrada-
do das áreas a serem incorporadas. O Plano aponta a falta de 
“esforço educativo” como responsável por alguns fatos recentes: 
montanhistas feridos, excursionistas perdidos e desfiguramento 
de aspectos naturais. Apesar disso, o Plano considera que as tri-
lhas do PNI oferecem excursões interessantes pelas suas variadas 
paisagens. Assinala um grande crescimento da visitação em fins 
da década de 1970, mas considera essa pressão passível de ser 
administrada.

O Plano propõe um zoneamento detalhado. Cinco grandes áreas 
do PNI foram classificadas como “fechadas”, ou seja, deveriam ser 
deixadas inteiramente ao sabor de processos naturais. As únicas 
atividades humanas permitidas nessas áreas seriam a vigilância 
e a observação científica. Os valiosos campos de altitude loca-
lizados nos platôs mais altos, com a sua rica coleção de plantas 
endêmicas, foram incluídos nas áreas “fechadas”. O Plano descreve 
meticulosamente as demais zonas do PNI, seguindo de perto o 
Decreto n. 84.017, de 21 set. 1979, que instituiu o regulamento 
dos parques nacionais. Apontou até as zonas de “uso conflitivo”, 
nas quais se localizam as mencionadas antenas de transmissão e 
microondas. O documento traz ainda programas detalhados de 
manejo ambiental, uso público e operações (IBDF, 1982, p. 72, 
75-79, 82-88, 89-102, 102-106). Como no caso de outros parques, 
o Plano de Manejo do PNI é um valioso instrumento de admi-
nistração, para cuja execuçao tem faltado recursos financeiros e 
humanos suficientes.

Vale ressaltar que em 20 de setembro de 1982, pelo Decreto 
87.586, o PNI foi ampliado em cerca de 150 Km2, incorporando 
principalmente terras devolutas do Estado de Minas Gerais, co-
bertas por campos e florestas de altitude relativamente pouco 
alterados pela ação humana. Foi esse decreto que deu ao PNI o 
seu perfil territorial atual (PÁDUA, 1983).
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Atrações do PNI2

Chega-se so PNI, de automóvel, saindo da Via Dutra no Km 155 
(sentido Rio-São Paulo), à direita, pouco depois de Resende. En-
tre a Via Dutra e a guarita no limite do PNI há cerca de 4 Km de 
estrada sinuosa e estreita, asfaltada, nos quais há um pequeno 
vilarejo e o Sanatório Militar de Resende (criado em 1923). Na 
guarita um guarda cobra uma entrada, de preço módico, válida 
para um ou mais dias. Logo depois, se vêem as placas de propa-
ganda de vários hotéis e pousadas existentes no parques (Cabanas, 
Repouso Itatiaia e outros). Dois quilômetros acima da guarita se 
chega ao atual centro administrativo do PNI, um grande conjunto 
de prédios residenciais e administrativos, à esquerda da estrada, 
um Núcleo de Vigilância e Proteção, uma sólida construção, de boa 
aparência, bem à beira do caminho. Nesse trecho a estrada está 
em obras, sob responsabilidade da Prefeitura de Itatiaia. Aí e em 
várias outros pontos da estrada de acesso há velhas e apagadas 
placas direcionais de madeira, com logotipos do Touring Clube 
do Brasil. As placas mais novas e conservadas são metálicas e 
foram colocadas pela administração do PNI. 

Até este ponto as matas à beira da estrada são capoeiras ralas, 
cheias de embaúbas indicadoras de desmatamento recente, além 
de conter araucárias plantadas, arbustos e ervas ornamentais exó-
ticas. A Pedra de Fundação do PNI está do lado direito da estrada, 
oposta ao centro adminsitrativo. Uma pequena escadaria esculpida 
em pedra conduz a uma placa com os dizeres: “Primeiro parque 
nacional do Brasil. O Presidente Getúlio Vargas, sendo Ministro 
da Agricultura Odilon Braga, criou o Parque Nacional de Itatiaia. 
Decreto 1.713, de (ilegível) de junho de 1937”. É difícil a leitura, 
pois a placa está coberta de limo e musgo.

O conjunto de prédios à esquerda da estrada é chamado de “sede” 
do PNI, pela sinalização, que aponta também o “Lago Azul” na 
mesma direção. A sede é um conjunto de escritórios, casas resi-
denciais, estufa, jardins e gramados (com plantas introduzidas), 
quiosque, almoxarifado, garagem, banheiros públicos, posto 
metereológico, alamedas etc. Uma placa no prédio administrati-

2	 Essa	seção	está	baseada	principalmente	em	observações	pessoais	do	Autor,	
as	mais	recentes	de	meados	de	1991.
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vo principal se refere a um importante antecedente do PNI: “Na 
presidência do Dr. Washington Luiz, sendo Ministro da Agricultura 
Geminiano Lyra de Castro, foi instalada a Estação Biológica de 
Itatiaia. 1929”. A Estação existia antes disso, mas ganhou o prédio 
nesse ano). Outra placa, no mesmo local, de 1987, comemora os 
50 anos do PNI, com assinaturas do Movimento Ecológico de Re-
sende, FBCN, Lions Clube de Itatiaia e Sociedade Barramansense 
de Ensino Superior.

Cruzando a praça central da sede chega-se a uma estrada de terra. 
Com cerca de um quilômetro de extensão, ela leva até o chamado 
Lago Azul, sempre em declive. Ao longo desse caminho há outros 
equipamentos do PNI. Há um grande almoxarifado, cujo vão livre 
é usado como área de piquenique. Ele tem banheiros e bica de 
água potável. Logo abaixo há os restos de uma pequena usina 
hidrelétrica: um galpão sumário, semidestruído, com maquinário 
incompleto e enferrujado. Bem mais abaixo há o “Abrigo Número 
1”, prédio bem grande, de construção relativamente antiga mas 
ainda em estado razoável. Atualmente está fechado. É cercado por 
uma mata secundária muito rala e por muitas árvores exóticas 
bem jovens. Mais abaixo há uma pequena casa de geração de 
força, aparentemente em funcionamento, colocada num riacho à 
direita. Em seguida se passa pelo “Abrigo Número 2”, bem menor 
que o outro, no mesmo estado e também fechado. Por último, 
vê-se uma modesta casa de funcionário. Ao longo de quase toda 
essa estrada, a vegetação é relativamente densa, mas ainda assim 
é visivelmente secundária, inclusive com muitas árvores exóticas.

O Lago Azul é uma série de trechos encachoeirados e pequenos 
poços formados pelo rio Campo Belo. Vê-se logo à chegada um 
grande prédio, de construção recente, em ótimo estado, com ins-
talações para piquenique, banheiros e cercas de madeira. Trilhas 
de terra, pequenas pontes e escadarias de pedra dão acesso aos 
trechos mais convidativos para os banhistas. Há alguns latões para 
lixo, bancos, placas de advertência (“Atenção: não temos salva-
-vidas”; “Perigo: correntezas”), postes e fios de luz. Uma ponte de 
concreto dá acesso à outra margem, onde há terras particulares. 
A infra-estrutura do Lago Azul é desenhada para estadias curtas, 
banhos de rio e piqueniques, tendo fácil acesso automobilístico.
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Retomando-se a subida da estrada principal de acesso ao PNI, a 
partir da sede, há placas anunciando outros hotéis e pousadas 
(Simon, Ypê, Pousada do Elefante). Quatro quilômetros acima 
da guarita de entrada chega-se ao prédio onde fica o Museu da 
Fauna, criado na década de 1950. O acervo é muito interessante, 
embora necessite de uma reforma e de um espaço mais adequado. 
Atualmente, o Museu ocupa boa parte do andar térreo do prédio 
que já foi o centro de visistação do PNI. O prédio foi construído 
na forma de U e o Museu ocupa algumas salas do nível térreo, 
cujas portas envidraçadas dão diretamente para o pátio interno. Na 
parede frontal externa do prédio há um mapa estilizado do PNI, 
pintado em azulejo, mostrando as principais atrações do parque 
e as distância de diversos lugares: Praça Mauá (Rio), 168 Km; 
Resende, 22 Km; Caxambu, 118 Km; São Paulo, 249 Km e outros.

Uma das salas do Museu é isolada das demais, com entrada inde-
pendente. Nela há uma seçao de insetos, cujos mostruários estão 
demasiadamente próximos uns dos outros, dificultando a sua 
visualização. É, no entanto, uma rica e instrutiva mostra da fauna 
de insetos do PNI. Há seis conjuntos, cada um com seis ou mais 
painéis com fundo de isopor branco e cobertura de vidro, exibin-
do centenas de espécimes espetados em agulhas. O conjunto foi 
produzido com muito capricho e conhecimento e a partir de muito 
trabalho de campo. É bom o estado geral dos mostruários, mas 
alguns letreiros estão caídos ou tortos e alguns espécimes estão 
faltando. Cada painel tem um título geral e muitos letreiros espe-
cíficos referentes a grupos ou indivíduos. A maioria dos painéis 
tem grupos de insetos de um mesmo gênero ou família: há cerca 
de 380 besouros e cigarras, 70 gafanhotos e grilos, 95 mariposas, 
115 percevejos, 90 vespas, abelhas e marimbondos, 60 baratas, 20 
louva-a-deus etc. Outros painéis são temáticos, mostrando tipos de 
coloração, fitomimetismo (imitação de plantas), danos causados 
por insetos, formas de asas, formas de patas, forma de antenas, 
casas de vespas etc. Muitos exemplares têm etiquetas com local, 
data e altitude de coleta e o nome do coletador.

O museu ocupa outras cinco salas vizinhas, ligadas entre si e com 
espaçamento mais adequado entre os mostruários. A primeira tem 
uma grande vitrine de aves empalhadas, num ambiente silvestre 
simulado, com anu, jandaia, pica-pau, martim-pescador, grou, tiê-
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-fogo, marreco (há aves não-nativas do PNI, o que me parece um 
tanto inadequado), em bom estado. A segunda sala contém répteis 
conservados em recipientes de vidro, principalmente cobras, com 
poucos exemplares identificados e visualizáveis. A terceira sala 
contém animais terrestres diversos empalhados, como preguiça, 
irara, furão, coelho, e mais uma grande quantidade de aves (como 
gavião, mergulhão, tesourinha, nhambu, macuco, jacu-guaçu 
e urutau), expostos individualmente ou em pequenos grupos. 
A identificação é inconsistente, por vezes fornecendo apenas 
nome científico, ou apenas nome vulgar, e às vezes nenhum dos 
dois. Alguns exemplares têm textos com descrição de hábitos. A 
quarta e a quinta salas têm mais animais terrestres empalhados: 
cachorro do mato, jaguatirica, teiú, porco-do-mato, bugio, tatu, 
tamanduá, quati, macaco-prego e gambá. O estado geral do acer-
vo é de razoável a bom, mas nota-se que precisa de retoques e 
manutenção, especialmente no que diz respeito à identificação e 
aos textos informativos.

O prédio, usado muitos anos como centro de visitação, tem amplos 
segundo, terceiro e quarto andares, janelas envidraçadas, telhas 
francesas, colunas e escadarias externas em pedra. É cercado por 
gramados e jardins extensos, bem cuidados e simples. A aparência 
geral externa do prédio é boa. Quem estaciona o carro em frente 
ao prédio tem acesso direto às dependências do Museu. No lado 
contrário do estacionamento fica a antiga entrada do prédio, com 
uma escadaria que dá para um amplo saguão. Nele há uma ma-
quete do PNI e painéis, fotos e posters diversos, remanescentes de 
antigas exposições. As dependências sao amplas, bem iluminadas 
e bem divididas, com áreas ociosas desde que a administração se 
mudou para a sede dois quilômetros estrada abaixo (já descrita). 
Há uma biblioteca no terceiro andar, ocupando uma sala grande 
e bem-iluminada. O acervo é modesto e desatualizado, mas há 
obras técnicas de valor nas áreas de engenharia florestal, agrono-
mia, solos, botânica, zoologia, conservação, preservação, ecologia, 
história natural etc. Muitos títulos são em inglês, francês ou ale-
mão e há algumas obras raras de história natural brasileira. No 
prédio funciona ainda um refeitório para os funcionários do PNI.

Prosseguindo na estrada de acesso, o visitante começa a ver inú-
meras placas anunciando a venda de mel, própolis, geléias, queijos 
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e artesanato nos sítios particulares dentro do parque. Chega-se 
então à Ponte da Maromba, cerca de 7 Km acima da guarita. Ali 
começa a trilha que leva à cachoeira do Véu da Noiva. A trilha 
começa com escadarias de pedra e madeira, mas se transforma 
num caminho difícil e tortuoso que exige uma caminhada de 
cerca de 20 minutos até a cachoeira. A queda d’água tem cerca 
de 15 metros de altura, em diversos degraus. É cercada de vege-
tação densa mas claramente secundária. Uma bifurcação na trilha 
leva, por um caminho menos íngreme e mais curto, à cachoeira 
de Itaporani, que tem um poço artifical atraente para banhistas. 
Essa outra área é também circundada de mata secundária densa.

Imediatamente depois da Ponte da Maromba, placas do PNI 
anunciam a proibição de transitar além daquele ponto. Porém, 
com autorização da administração, pode-se seguir de carro mais 
1,5 Km, ou 8,5 Km acima da guarita. Ali uma grossa corrente 
estendida entre dois postes de cimento impede o trânsito dos 
veículos de visitantes. Pelo menos uma casa particular existe nes-
se trecho acima da Ponte da Maromba, ou seja, bem no interior 
do PNI. Daí em diante pode-se caminhar a pé pela estrada de 
terra, muito estreita e esburacada. No início as matas são densas, 
mas secundárias, sem árvores antigas, indicando que houve des-
matamento completo. Em compensação, não há mais vegetação 
plantada ou ornamental ao longo do caminho. Depois de dois 
quilometros de caminhada, toda ela em subida, o chão se torna 
pedregoso e arenoso e grandes blocos rochosos afloram nas 
margens da estrada. A altura média da mata cai, mas há árvores 
mais velhas. A vegetação é predominantemente secundária, mas 
possivelmente as matas originais foram menos alteradas do que 
nas altitudes inferiores. Depois de um quilometro, a estrada se 
torna uma sucessão de curtos zigue-zagues, pois a encosta é muito 
inclinada. Dali, de diversos ângulos, podemos ver as instalações 
do Hotel Simon, que fica dentro do PNI, principalmente o seu 
campo de futebol. 

Cerca de seis quilômetros acima da corrente, a mata se adensa 
de novo e árvores de grande porte começam a surgir, indicando 
que talvez essa área tenha sido apenas seletivamente desmatada. 
Começam a surgir araucárias, que ocorrem naturalmente nas 
altitudes maiores do PNI. O chão se torna menos pedregoso. A 
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estrada aí tem trechos muito inclinados e escorregadios. Oito qui-
lômetros acima da corrente, uma pequena placa de madeira aponta 
o início de uma trilha, à direita da estrada. Ela leva aos abrigos 
Macieiras (500m de distância, 1.950m de altitude), Massenas (5 
Km, 2.200m) e Rebouças (12 Km, 2.350 metros). A mesma placa 
anuncia que tanto a trilha quanto a estrada estão fechadas para 
visitantes. A trilha, oficialmente fechada, leva aos dois abrigos 
mencionados e serve para um passeio chamado de “travessia” 
do PNI, ou seja, uma excursão entre as duas áreas principais de 
visitação do parque (a que está sendo descrita e a dos campos 
de altitude, descrita a seguir). Essa caminhada está atualmente 
proibida pela direção do parque. Chega-se facilmente ao Abrigo 
Macieiras, de bom tamanho, feito de madeira, com uma base de 
pedra e cimento e telhas metálicas. Embora oficialmente fechado, 
tem sinais de uso intenso: portas e janelas abertas, lenha cortada 
e empilhada, lixo acumulado, restos de fogueiras. Fica sob uma 
abóboda densa de árvores nativas originais e secundárias, mas 
há também árvores plantadas. Tem cinco compartimentos inter-
nos, com chão de madeira, portas e janelas quebradas. O sítio é 
muito úmido. O abrigo está em péssimo estado: sujo, grafitado 
e depredado. 

Pouco antes do abrigo, à esquerda, vê-se uma grande clareira, 
de 15 x 40 m. Ela tem um capinzal baixo, misturando diversas 
espécies de gramíneas, ervas e pequenos arbustos. Há inclusive 
o remanescente de um pomar de macieiras e pereiras. As árvores 
mortas estão tomadas por líquens, musgos, limos e bromélias. 
Não há sinais da casa que deve ter havido no local, certamente 
um produto das fracassadas colônias agrícolas do início do século.

Retomando a estrada, ela para de subir depois de meio quilôme-
tro e segue uma crista relativamente horizontal. Dela se tem uma 
vista impressionante do miolo da acidentada Serra da Mantiqueira, 
cujas partes altas revelam poucos marcas de presença humana. 
Nas fraldas mais baixas dos morros, no entanto, vêem-se muitas 
fazendas, estradas, pastos e plantações. Esse trecho da estrada dá 
acesso a uma das torres de microondas instaladas no PNI. Essa 
estrada, da Via Dutra até a torre, dá portanto um bom testemunho 
dos usos humanos da área do PNI.
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Vale a pena descrever o Hotel Simon e o seu entorno, para avaliar 
a importância das terras e prédios particulares dentro do PNI. Ele 
está localizado no Km 5,5 da estrada de acesso. A sua desapro-
priação realmente sairia caríssima para o IBAMA. Oficialmente 
classificado com três estrelas, fica num topo de morro com ótima 
vista para as Serras da Mantiqueira e da Bocaina. O prédio, mo-
derno e bem acabado, tem quatro andares e cerca de 60 quartos. 
Na frente existe uma bela praça com gramados, bancos, alamedas 
calçadas, plantas ornamentais e árvores exóticas. O hotel tem pis-
cina, sauna e campo de futebol, além de um orquideário e uma 
grande garagem. Em torno dele há cerca de 10 casas particulares.

Dali parte uma estrada curta, pavimentada, descendente e ín-
greme, até a Hidrelétrica Camapuã, que fornece energia para as 
instalações do PNI. Um reservatório de 40 x 5 x 3m, de concreto, 
fica cheio de água mesmo em plena época de seca. Uma casa de 
pedra, ao lado do reservatório, está abandonada e depredada. 
Um reflorestamento relativamente extenso cerca o reservatório, 
certamente para conter as encostas íngremes. Uma seçao do 
reflorestamento é bem homogênea, com pinheiros (exóticos) 
relativamente jovens, plantados em carreiras verticais. O chão 
tem gramíneas diversas e é capinado regularmente ou usado 
como pastagem. Essa parte está invadida apenas por algumas 
pequenas palmeiras. Uma segunda seção é mais heterogênea, 
com palmeiras, árvores nativas, bambus e samambaias-açu. Aí o 
chão é cheio de ‘lixo’ vegetal, principalmente folhas de palmeiras 
caídas. Há várias mudas de árvores nativas. As árvores mais antigas 
aí são mais velhas que os pinheiros da outra seção. Uma velha 
e danificada escadaria de pedra liga a estrada ao reservatório, 
cortando essa segunda seção reflorestada. A estrada continua 
descendo, por entre plantas ornamentais diversas, até chegar à 
casa de força, alimentada por um duto de 30cm de diâmetro. A 
casa é pequena, solidamente construída e tem boa aparência. Em 
volta dela há árvores plantadas, inclusive exóticas, uma constante 
em quase toda a extensão dessa área de visitação do PNI. Todo 
esse entorno do Hotel Simon representa uma enorme alteração 
nas paisagens originais do PNI, produzida pelos particulares e 
pela administração do PNI.

Uma segunda grande área de visitação do PNI – chamada in-
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formalmente de “parte alta” – tem uma série de atrações bem 
distintas das da área central de visitação descrita acima. Para 
chegar lá, o visitante automobilista deve retornar à Via Dutra, 
prosseguir mais 10 Km na direção de São Paulo e virar à direita, 
na BR-354, que leva às chamadas estâncias hidrominerais do sul 
mineiro (Caxambu, São Lourenço etc). Segue-se pela BR-354, por 
26 Km, cruzando por pastagens nuas e eucaliptais plantados, uma 
eloquente amostra das terras devastadas no Vale do Paraíba do 
Sul. Exatamente na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais 
toma-se a estrada de acesso ao PNI, à direita. Para se chegar à 
parte alta do PNI, cruzam-se 17 Km de asfalto quebrado, pedras 
soltas e buracos perigosos, daquela que é a estrada mais alta 
existente no Brasil. Um carro leva quase uma hora para percorrer 
essa estrada.

Há, ao longo dessa estrada, fazendas de gado, vizinhas do PNI, 
com pastos bem desgastados e secos. A partir do Km 8 começa-se 
a entrar na paisagem mais característica dessa seção do parque: os 
campos de altitude. Há trechos planos ou levemente ondulados, 
que permitem vistas bem amplas das escarpas e morros de pedra 
nua que os cercam. A vegetação é mais rala, menos verde, mais 
seca e baixa, há poucas plantas lenhosas e muitos trechos cobertos 
apenas com gramas e ervas, em meio a um grande número de 
afloramentos rochosos. Aí ainda se vêem sinais de pastagem de 
cavalos e bois, muitos dos quais são vistos soltos na estrada. Em 
alguns lugares há araucárias isoladas, ou em pequenos grupos 
provavelmente plantados. Do Km 10 em diante se começa a ver, ao 
alto, a grande torre de microondas de Furnas, dentro dos limites 
do PNI. No Km 11 a paisagem se alarga ainda mais, com grandes 
planuras pontilhados por morrotes de pedra arredondada, alguns 
pequenos afloramentos rochosos mais agressivos, com uma vege-
tação ainda mais esparsa e baixa e raríssimas árvores pequenas. 

No Km 13 há a guarita do IBAMA, onde três guardas controlam 
a visitação com ajuda de uma tosca cancela. No Km 14 vê-se de 
perto a torre de microondas, com cerca de 15 metros de altura. 
Uma placa avisa o visitante incauto que se trata de “área de se-
gurança nacional”. Além da agressiva interferência visual, a torre 
polui sonoramente todo o vale superior do PNI com o barulho 
modorrento do gerador que alimenta a sua casa de força. É um 
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desagradável lembrete sonoro de que a civilização está presente 
neste pedaço singularmente agreste, alto e solitário do território 
pátrio. 

A estrada prossegue daí em diante quase plana, cortando o centro 
da planura existente entre duas grandes formações montanhosas, 
Prateleiras e Agulhas Negras, que têm os picos mais altos do PNI. 
Ali existe pelo menos mais uma pequena torre de microondas, 
absurdamente colocada em local de alta visibilidade, com uma 
pequena cerca à volta. Já se vêem aí claramente as grandes rochas 
e pedras alcalinas, claras, lisas, empilhadas em formas e arranjos 
impressionantes, muitas delas fendidas agressivamente. No Km 
15, à direita, há os restos de um abrigo coletivo demolido. A 
estrada praticamente termina no Km 16, onde há o Abrigo Re-
bouças (com altitude de 2.350 metros) e uma área de camping. 
Oficialmente, tanto o abrigo quanto o camping estão fechados, 
mas ambos mostram sinais de uso recente. O abrigo tem cerca 
de 10 x 8m, paredes em pedra e telhas de amianto. Há beliches 
e colchões em vários aposentos. Janelas e portas internas estão 
quebradas. Apesar do estado de abandono, o prédio tem uma 
aparência externa relativamente boa. 

O camping tem um terreiro de cerca de 25 x 25m, com uma pe-
quena área coberta, banheiros, bicas, tanques e caixas d’água. Ao 
fundo do camping, um pequeno riacho é detido por uma represa, 
de finalidade obscura, cujo lago fica cheio em plena época seca. 
Há latões de lixo cheios de resíduos recentes, apesar do apelo da 
placa “Leve todo o seu lixo embora, não o deixe no parque”. Al-
guns deles estão tombados e revirados, provavelmente por cavalos 
e bois, cujas pegadas e fezes são visíveis nos terreiros próximos. 

Seguindo a pé pela estrada, continua a haver pegadas e fezes de 
animais domésticos. A estrada começa a descer bruscamente, pois 
o terreno se inclina fortemente na direção de um outro campo de 
altitude, visível cerca 100 metros abaixo. A estrada se transforma 
num caminho pedregoso e esburacado ainda antes do marco do 
Km 17, pois foi quase destruída por avalanches e afundamentos. 
Acaba virando a trilha que desce aos Abrigos Massena e Macieiras 
e à outra área de visitação do PNI, no referido passeio da “traves-
sia”. Nesse ponto se têm à esquerda os picos das Agulhas Negras, 
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agressivos e praticamente sem vegetação, e à direita uma encosta 
íngreme com formações rochosas descontínuas e vegetação rala.

A trilha para as Agulhas Negras é acessível um pouco mais à frente 
do marco do Km 17, à esquerda, podendo a subida ser feita em 
caminhada íngreme ou em escalada com ajuda de cordas. Quase 
no mesmo ponto se pode tomar uma trilha à direita, muito mal 
sinalizada por placas apagadas e quase ilegíveis, para chegar à 
formação rochosa chamada Prateleiras. Essa trilha tem cerca de 6 
Km, com subidas e descidas íngremes. É muito mal sinalizada e 
é fácil perder o caminho. Está muito profunda em vários trechos, 
pois as águas das chuvas escavaram-na como um leito de rio. A 
dificuldade de caminhar na trilha estimula a abertura de atalhos 
que aumentam a area de plantas pisoteadas pelos visitantes. A 
vegetação é toda de gramíneas e ervas, praticamente inexistindo 
arbustos ou árvores. 

Depois de 90 minutos de caminhada nessa trilha para as Pratelei-
ras chega-se a um outro campo de altitude, cerca de 250 metros 
acima do Abrigo Rebouças. Ali o terreno volta a ser plano, com 
afloramentos rochosos horizontais, planos e lisos sobre os quais 
se pode caminhar com facilidade, cercados por escarpas e pedras 
isoladas, estas últimas muitas vezes em posições e com formas 
intrigantes. Nas escarpas as pedras claras são por vezes agressiva-
mente lascadas ou visivelmente marcadas por ranhuras, de origem 
glacial, mas a maioria tem faces lisas ou quase lisas. Pode-se da 
beirada externa desse campo ver o Vale do Paraíba do Sul: o rio 
Paraiba do Sul, a Serra do Mar (ou da Bocaina), alem das cidades 
de Resende, Itatiaia, Queluz e a Via Dutra. É possível escalar até 
o topo das Prateleiras, mas isso exige tempo, perícia e cordas. 

 A vegetação neste que é o mais alto dos campos de altitude é rala, 
mas é vicejante mesmo em época de secas e geadas. Há bromélias 
terrestres, ervas, gramas e musgos, por vezes várias dezenas de 
espécies em poucos metros quadrados. A parte mais baixa desse 
campo é ocupada por um lago raso, certamente temporário, que 
chega a mais de 10 metros de diâmetro. Mesmo a uns 2.500 me-
tros de altitude, vêem-se fezes de vacas e cavalos.
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Situação atual
O Parque Nacional de Itatiaia continua sendo o mais importante 
existente no Brasil. Ele é localizado em área de extrema raridade 
ecológica e paisagística; é bem equipado; é o parque mais conheci-
do no Brasil, já que o Parque Nacional do Iguaçu tem um renome 
nacional e internacional baseado muito mais em suas cataratas do 
que em suas limitadas instalações como parque propriamente dito. 
O PNI propicia experiências de lazer e de educação características 
dos parques nacionais, por causa de seu relativo afastamento dos 
grandes centros metropolitanos brasileiros. Além disso tudo, ele 
teve pelo menos duas décadas de administração modelar, cujos 
efeitos residuais perduram. 

No entanto, a indefinida situação fundiária vem há mais de meio 
século desgastando as energias administrativas da equipe do 
PNI, com uma carga desproporcional de conflitos e ameaçando 
a integridade do parque. As qualidades ecológicas básicas dessa 
área intensamente estudada por cientistas naturais ainda parecem 
se conservar, apesar das pressões crescentes de casas, hotéis e 
fazendas vizinhas, para não mencionar os danos resultantes de 
uma visitação mal administrada. Em 1985, por exemplo, o biólogo 
Elio Gouvea ainda encontrou no PNI exemplares de 163 espécies 
vegetais endêmicas e observou a ocorrência de muitos anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos (GOUVEA, 1985).

O PNI tem ainda muitos potenciais a explorar além da reativação 
da pesquisa científica. Ele poderia ser um fornecedor de sementes 
e mudas de plantas raras. A localização do PNI e a sua ecologia 
singular lhe dão condições ideais de ser um centro de educação 
ambiental para estudantes e turistas oriundos das três maiores 
áreas metropolitanas brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. Na maior parte dos casos, por causa das distâncias, 
isso teria que ser feito com previsão de pernoites, o que exige 
coordenação entre os administradores do parque, as agências de 
viagens e a indústria turística local. As trilhas, montanhas e cacho-
eiras do PNI, sem qualquer atividade sistemática de educação, já 
contribuíram para atrair um público constante de turistas e para 
criar uma indústria turística modesta, mas sólida, numa região de 
economia secularmente estagnada. 
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Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que o IBAMA de-
monstre muito mais energia na sua missão preservacionista. A 
verdade inegável é que o PNI já funcionou muito melhor do 
que funciona agora. Em fins de 1987, o PNI estava praticamente 
abandonado: sua equipe estava reduzida a 12 guardas e um pu-
nhado de funcionários administrativos e artesãos. Em junho de 
1987, a Associação Pró-Parque Nacional de Itatiaia, baseada em 
Resende, defendeu de público o fechamento do parque à visita-
ção, para que a sua “infra-estrutura pudesse ser reorganizada” e 
seus aspectos ecológicos avaliados (IBASE – Arquivo de recortes, 
Jornal do Brasil, 19/8/1984; O Globo, 21/6/1987). Assim, o mais 
antigo, mais característico e mais bem equipado parque nacional 
brasileiro, depois de quase seis décadas, está numa situação tão 
vulnerável que o seu fechamento é solicitado por ambientalistas 
vizinhos. Mesmo um parque bem conhecido, com meio século 
de idade, famoso nacional e internacionalmente se vê atolado em 
problemas elementares que a vontade política e administrativa 
teria resolvido há décadas.
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3 O PARqUE NACIONAL DA SERRA DOS 
 óRgÃOS: UMA SíNTESE DA SERRA DO MAR

Características naturais
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO) fica numa seção 
proeminente da Serra do Mar, bem no fundo da baía de Guana-
bara. O nome do parque deriva do nome local dado às encostas 
atlânticas da Serra do Mar nos municípios de Magé, Teresópolis, 
Petrópolis, os três municípios afetados. O PNSO está aproxima-
damente na interseção do paralelo 22o (o Trópico de Capricórnio) 
com o meridiano 42o e tem oficialmente 110 km2 de área. Como os 
demais parques nacionais fluminenses, ele está na área climática 
Atlântica Tropical, na classificação de Azis Ab’Saber. Em termos 
de fitogeografia, o parque está na região Sudeste Atlântico. 

O PNSO se compõe de um impressionante conjunto de encos-
tas íngremes florestadas, paredões verticais e picos da Serra do 
Mar, principalmente em sua vertente atlântica, mas também com 
vertentes que integram o Vale do Paraíba do Sul. As encostas do 
PNSO se elevam abruptamente da Planície Costeira nos fundos da 
Baía de Guanabara. Alguns pés da encosta distam apenas 20 km 
do fundo da baía. Na verdade, como vimos em capítulo anterior, 
foi a planície que se formou lentamente aos pés das encostas. 
Ela se compõe de sedimentos e depósitos que uniram ou mes-
mo encobriram muitas das seções da Serra do Mar tombadas no 
Atlântico. As terras do PNSO excluem a planície, no entanto. São 
quase todas íngremes e muito acidentadas, uma amostra típica da 
geomorfologia montanhosa da costa atlântica brasileira. 

Os rios do PNSO refletem essa geomorfologia: são curtos, enca-
choeirados e despencam rapidamente na Planície Costeira, onde 
cumprem curtos trajetos até a Baía de Guanabara. Seus gradientes 
são extremamente elevados para os padrões dos rios brasileiros. 
Seus volumes de água são modestos, mas eles são permanentes e 
sujeitos a “cabeças-d’água” (cheias repentinas) durante as chuvas 
torrenciais do verão. Seus cursos dentro do PNSO formam uma 
sucessão de cachoeiras e corredeiras, em leitos rasos que se in-
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sinuam por entre rochas e pedras soltas e cascalhos de diversos 
tamanhos, com braços secos e afluentes curtos.

A geomorfologia do PNSO é dominada por picos, paredões e en-
costas de gneiss e granitos datados do Pterozóico, da era do Pré-
-cambriano tardio. Granitos do Laurentiano são também comuns. 
Os picos rochosos e as faces orientais das montanhas do PNSO 
resultam do falhamento geológico ocorrido há cerca de 60 milhões 
de anos como conseqüência da atividade sísmica formadora dos 
Andes. O PNSO está, pois, localizado numa das principais falhas 
geológicas registradas em território brasileiro. Além de encostas 
íngremes e rochas antigas e acidentadas, o PNSO abrange dez 
picos com mais de 2000 metros e outros seis com mais de 1.500 
metros, uma coleção de altitudes nada típica do Brasil. A Pedra 
do Sino, com 2.263 metros, é o ponto culminante do parque. O 
famoso pico do Dedo de Deus, com 1692 metros, também está 
dentro do parque. A altitude mais baixa do parque é de 145 me-
tros, no município predominantemente plano de Magé. As áreas 
planas dentro do PNSO são poucas e pequenas.

O clima do PNSO varia muito conforme as altitudes. Das terras 
mais baixas para as mais altas, o clima varia de quente, subquente, 
mesotérmico moderado até mesotérmico médio, numa amostra 
completa dos quatro tipos climáticos fluminenses. As partes mais 
altas do parque, juntamente com os picos do Parque Nacional 
de Itatiaia, registram as temperaturas mais baixas do estado. Na 
média, as temperaturas do PNSO diminuem de 5º a 6o C quando 
se vai de suas partes mais baixas às mais altas. Geadas e chuvas 
de granizo são comuns nas altitudes maiores. A temperatura mé-
dia anual do PNSO, à altitude de 1000 metros, é de 17,8o C, bem 
fresco para uma área francamente tropical e quando comparada 
com as médias da Planície Costeira vizinha. A precipitação pluvial 
média anual na mesma altitude fica entre 2.000 e 2.500mm, mas 
cresce agudamente com a altitude, até um máximo de 3.600mm. 
Os balanços hídricos são positivos. A umidade relativa do ar se 
mantém sempre entre 80% e 90%, chegando comumente a 99% 
nas altitudes maiores.

Predominam nas encostas do PNSO os latossolos amarelo, ver-
melho-amarelo e vermelho. A flora tem quatro tipos distintos que 
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variam de acordo com a altitude, relacionando-se, é claro, com 
temperaturas e chuvas. Abaixo de 1.400 metros predominam as 
florestas tropicais úmidas costeiras atlânticas. As florestas tropi-
cais úmidas de montanha predominam antre 1400 e 1800 metros. 
Entre 1800 e 2000 metros predominam as florestas tropicais 
úmidas de altitude. Acima de 2000 metros ocorrem os campos 
de altitude, onde predominam árvores pequenas, arbustos, ervas 
e gramas, distribuídas em torno de rochas e pedras em parte 
cobertas de líquens e musgos. As principais espécies vegetais 
e as comunidades predominantes em cada faixa de altitude são 
em geral semelhantes às do Parque Nacional de Itatiaia, embora 
nos campos de altitude de Itatiaia haja um número muito maior 
de ervas e gramas floridas. Uma boa parte da flora das altitudes 
médias e maiores foi alterada apenas levemente pela ação humana. 

A fauna do PNSO é uma rica amostra dos animais mais comuns 
à Mata Atlântica brasileira, incluindo primatas, felinos, caninos, 
répteis, anfíbios, muitas aves e inumeráveis insetos. De acordo 
com a teoria dos “refúgios do pleistoceno”, proposta por K. S. 
Brown, o PNSO está localizado no centro de um desses refúgios. 
Assim, o parque seria parte de uma importante matriz de riqueza 
biológica remanescente, onde espécies endêmicas de flora e fauna 
sobreviveram a condições climáticas extremamente adversas e 
depois recolonizaram as vizinhanças quando o clima se tornou 
mais ameno.

Muitas capoeiras encontradas dentro do PNSO parecem se en-
caminhar rapidamente para uma maturidade ou climax caracte-
rística das florestas primárias mais bem preservadas do parque, 
localizadas no estreito e íngreme vale do rio Soberbo. A altitude, 
o clima, a grande pluviosidade e a abóboda cerrada da floresta 
têm representado barreiras para a proliferação mais ampla de 
espécies vegetais exóticas. Ainda assim, ao longo de estradas e 
trilhas há muitos espécimes de espécies invasoras, como capim-
-colonião e maria-sem-vergonha. Em virtude das chuvas intensas 
e elevadas umidades, fogos espontâneos são raros no PNSO. No 
entanto, fazendas, trilhas, estradas de ferro e de rodagem e outros 
usos humanos geraram muitos incêndios que ajudaram a formar 
a fisionomia vegetal atual do PNSO. Em 1959, por exemplo, um 
grande incêndio de origem humana queimou durante três meses 
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uma boa seção do parque. 

Ainda assim, é grande e merecedora de proteção a riqueza ecoló-
gica do PNSO. Dois especialistas consideram muito provável que 
o PNSO, localizado a apenas 80 km do centro da megalópole do 
Rio de Janeiro, contenha espécies de flora ainda desconhecidas 
pela ciência, principalmente nas suas florestas de altitude. Eles 
também registraram a ocorrência no PNSO de pelo menos 13 
espécies animais oficialmente consideradas em perigo de extin-
ção (IBDF, 1980, p. 10, 14, 16-18, 22-26, 27-33, 42, 44, 46, 49, 56, 
57 ; PÁDUA, AUDI, 1984, p. 66 ; IBDF, [s.d.] ; PÁDUA, COIMBRA 
FILHO, 1979, p. 152).

Ocupação humana
A origem mais provável do nome dado a essa seção da Serra do 
Mar fluminense é a imaginação religiosa dos católicos coloniza-
dores portugueses. Eles talvez tenham notado nos esbeltos picos 
da área – facilmente visíveis ao fundo da baía de Guanabara – 
uma semelhança com os grandes órgãos de catedrais européias 
e os batizaram por analogia. As encostas íngremes, as florestas 
densas e o frio mantinham os indígenas fluminenses afastados da 
área hoje incluída no PNSO, a não ser por eventuais expedições 
de caça e coleta. Não há evidência arqueológica ou histórica de 
aldeias ou acampamentos de indígenas anteriores à presença 
européia nas encostas do PNSO. A Planície Costeira vizinha ao 
parque, no atual município de Magé, era habitada e usada por 
indígenas do grupo Tupi, como os Timbira e provavelmente os 
Maracajá, que, no entanto, foram rapidamente expulsos ou de 
alguma forma controlados em aldeamentos pelos portugueses. 
Não se deve esquecer, no entanto, que a presença de franceses 
e portugueses, a partir de 1500, deve ter levado os indígenas a 
aumentar a intensidade do uso das encostas da Serra do Mar, para 
extrair pau-brasil e outras madeiras e caçar animais como araras, 
papagaios, tucanos e micos.

É bastante provável que os primeiros exploradores e colonos 
portugueses e franceses, baseados na baía de Guanabara, tenham 
feito incursões às planuras e montanhas no fundo da baía. Em 
1531, por exemplo, quatro exploradores portugueses, membros da 
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expedição de Martim Afonso de Sousa, passaram várias semanas 
vagueando pela região montanhosa ao fundo da baía, em busca 
de riquezas exploráveis e de caminhos para o interior da colô-
nia. É quase certo que essa mal documentada expedição tenha 
atravessado rapidamente por trechos do atual território do PNSO. 
Aliás, as altitudes visivelmente mais baixas da Serra do Mar, em 
torno do pico Dedo de Deus, atraíram as expedições posteriores 
interessadas em ultrapassar o paredão montanhoso tão próximo 
do mar. Quando houve necessidade de trânsito constante entre 
litoral e interior, uma trilha permanente cruzou a serra exatamen-
te nesse ponto, evoluindo mais tarde para uma ferrovia e uma 
rodovia (a atual BR-116, Rio-Bahia).

A primeira tentativa de ocupação européia permanente em algum 
local próximo do PNSO se deu em 1567, quando a Coroa portu-
guesa concedeu uma sesmaria numa localidade chamada Magé, 
nos fundos da baía de Guanabara. O sesmeiro era um português 
chamado Simão da Motta. Isso correu logo depois da expulsão 
dos franceses da baía. Na área onde hoje se localiza a cidade de 
Petrópolis, vizinha ao PNSO, foi feita uma concessão de sesmaria 
em 1632, mas ela nunca foi ocupada pelo beneficiado.

Em 1696, a localidade de Magé, na orla da Baía de Guanabara, 
crescera o suficiente para ser elevada à condição de freguesia. 
As terras de baixada e o clima quente e úmido tinham estimula-
do plantações de cana e engenhos de açúcar. Além disso, Magé 
tornou-se ponto de passagem e apoio para as expedições dirigi-
das à zona mineradora do remoto interior das Minas Gerais. Em 
1703, uma ordenação real anunciava que a Coroa estimularia com 
sesmarias a criação de gado e lavouras à beira das trilhas de tro-
pas de burro entre o litoral do Rio de Janeiro e as Minas Gerais, 
trilhas essas já então usadas com certa intensidade. Essa orde-
nação mencionava, entre outras, a importante trilha que passava 
por Magé e cruzava a Serra dos Orgãos, próximo ao pico Dedo 
de Deus. Essa trilha cruzava a área atual do PNSO. Isso ilustra 
bem a condição remota da Serra do Mar mesmo depois de 200 
anos de presença européia na Planície Costeira fluminense. Uma 
importante trilha para a próspera região mineira, cruzando uma 
serra facilmente visível da cidade do Rio, carecia ainda do apoio 
logístico adequado na forma de terras efetivamente ocupadas e 
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produtivas. Confirma-se, pois, o uso tardio que os colonizadores 
fizeram da região montanhosa fluminense, pois que a Serra dos 
Orgãos, ainda em 1703, nada mais exibia do que uma primitiva 
trilha de tropa de burros, que não cruzava fazendas, agricultura 
ou pecuária de vulto.

Existem mapas da área do PNSO, datados de 1788, em que já 
figurava a pequena localidade que futuramente se chamaria 
Teresópolis, no topo da Serra do Mar. A essa época a serra fora 
transposta por várias trilhas de tropas de burro, usadas regular-
mente há cerca de um século. Mas a principal trilha entre o Rio de 
Janeiro e Vila Rica, a mais importante cidade do distrito mineiro, 
ainda era aquela que passava dentro dos limites atuais do PNSO 
e por Teresópolis. Essa e outras trilhas nascidas do surto mineiro 
passaram, em fins do século XVIII, a ser usadas para transportar 
café até Magé, mais exatamente até o vizinho porto de Mauá. 

Magé foi elevada à qualidade de vila em 1789, quando era já um 
tradicional ponto de parada ou de transbordo de cargas entre a 
cidade do Rio de Janeiro, a região montanhosa fluminense e o 
distrito mineiro. Com o surto de cafeicultura em vários pontos 
próximos da Serra do Mar e do Vale do Paraíba, Magé prosperou 
com a sua posição intermediária até meados do século XIX. Aliás, 
é bom destacar que as terras planas e férteis de Magé também 
sediaram muitas plantações de café.

Em 1857, Magé alcançou a condição de cidade, graças à impor-
tância de seu próprio café e ao seu tradicional papel no intercâm-
bio entre as fazendas montanhesas e o porto do Rio de Janeiro. 
Magé chegou a se beneficiar da primeira ferrovia construída no 
Brasil, que ligava o porto de Mauá ao pé da Serra dos Orgãos. 
O declínio de suas próprias fazendas de café e principalmente a 
ligação ferroviária direta do Rio às zonas produtoras de café na 
Serra do Mar e no Vale do Paraíba acabaram com a importância 
de Magé e liquidaram o porto de Mauá na década de 1860. O 
assoreamento dos pequenos rios oriundos da Serra do Mar, nos 
seus curtos trechos planos até a Baía de Guanabara, foi outro fator 
ambiental de liquidação do porto de Mauá (e de outros portos 
do fundo da baía). O assoreamento causou ainda outro obstáculo 
à ocupação humana. Os padrões de saúde caíram drasticamente 
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nas planuras de Magé, pois as águas sempre abundantes dos rios, 
agora bloqueadas, começaram a formar poças e pântanos estag-
nados, propiciando a reprodução de mosquitos transmissores de 
doenças contagiosas. 

A pestilência da Planície Costeira fluminense se liga de outra for-
ma à história ambiental da área do PNSO. Alguns moradores da 
cidade do Rio de Janeiro começaram, ainda no início do século 
XIX, a freqüentar áreas próximas do atual PNSO para fugir ao 
reboliço, ao calor e às doenças que assolavam a cidade. Já nesse 
momento e até o início do século XX, as condições sanitárias da 
cidade do Rio de Janeiro eram péssimas. Florestas devastadas, 
morros erodidos, riachos assoreados, mangues e pântanos mal 
aterrados, saneamento precário e até faltas periódicas de água 
potável transformaram a febre amarela e a cólera em doenças 
comuns no Rio. Em 1818, um cidadão inglês de nome George 
March comprou uma fazenda nas encostas da Serra dos Orgãos, 
perto de Teresópolis. Essa fazenda se tornou mais conhecida pela 
clientela habitual de famílias inglesas ou estrangeiras – que se 
hospedavam por prazos bem longos, em busca de repouso ou 
saúde – do que pela sua produção agrícola ou pecuária. 

Uma década depois a própria família imperial seguiu essa tendên-
cia, em escala maior. Ela começou a preparar uma área similar à 
fazenda de March para ser a cidade de veraneio da família im-
perial e da sua corte, dando origem à atual cidade de Petrópolis. 
Nobres, políticos, comerciantes, diplomatas estrangeiros e suas 
famílias também começaram residir pelo menos parte do ano 
nas montanhas, ou seja, nas encostas atlânticas da Serra do Mar, 
aos fundos da Baía de Guanabara. Assim, os europeus e os seus 
descendentes usavam as altitudes da Serra do Mar para escapar 
da inclemente tropicalidade da Planície Costeira.

Plantações de café abundavam nas encostas próximas de Teresó-
polis e Petrópolis e Magé mas, por motivos vários, elas pouparam 
algumas das florestas do perímetro hoje ocupado pelo PNSO. As 
fontes disponíveis não apresentam uma explicação articulada para 
esse fato. Podem ser levantadas duas possibilidades. Em primeiro 
lugar, as casas e fazendas de lazer ou residência de elementos da 
elite do Rio representaram um uso alternativo (lazer/residência 
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versus cafeicultura) para essas encostas, um uso bem apoiado 
pela capacidade financeira desses elementos de comprar terras 
e de poupá-las da cafeicultura. De fato, não faria sentido, para 
quem fugia do insalubre e devastado perímetro urbano do Rio de 
Janeiro, comprar propriedades florestadas para logo devastá-las.

Em segundo lugar, há o fato de Spix e Martius, os dois famosos 
naturalistas alemães, terem explorado e coletado espécimes na 
Serra dos Órgãos, ainda no ano de sua chegada ao Brasil, em 
1817. Como os naturalistas faziam parte da comitiva oficial de Le-
opoldina, arquiduquesa de Austria, futura esposa do Pedro I, eles 
certamente tiveram oportunidade de chamar a atenção de políticos 
e administradores influentes no governo local para a riqueza das 
matas da Serra dos Orgãos e, possivelmente, de recomendar a sua 
preservação. Mais tarde, outros naturalistas e viajantes estrangeiros 
estudaram a área e escreveram sobre ela, dando-lhe certa fama 
científica. Seja como for, ainda em fins do século XIX “militares 
belgas” não especificados desenharam um mapa que assinalava 
a área do PNSO como merecedora de preservação. 

O atual município de Teresópolis, formado com porções dos 
territórios de Magé e Petrópolis, se localiza em sua maior parte 
no topo da Serra do Mar. Ele era cruzado por aquela importante 
trilha que passava por Magé e, na subida da montanha, por uma 
fazenda chamada “Serra dos Órgãos”. Essa trilha fora reformada 
para ser mais curta e menos acidentada que outras. Ela acabou 
dando origem à atual BR-116, conhecida como Rio–Bahia. Prova-
velmente por causa da proximidade do Rio de Janeiro, de Magé e 
de Teresópolis, e também por causa da declividade das encostas, 
essa trilha não deu origem a um casario que virasse uma cidade 
de importância na subida da serra. No caso, foi o progresso da 
fazenda Serra dos Órgãos no topo da serra que colonizou a área. 
Essa grande fazenda de café atraiu população para a área e mais 
tarde foi desmembrada em lotes urbanos e suburbanos, aliás uma 
origem comum a algumas cidades interioranas fluminenses. Já 
havia no local um sólido prédio de igreja quando em 1855 Tere-
sópolis foi promovida à categoria de freguesia. A cidade foi se 
desenvolvendo nos lotes em torno da igreja. O nome oficial da 
localidade era Santo Antônio do Paquequer, sendo o Paquequer 
um típico rio de Serra do Mar. O PNSO é cortado por esse rio. 
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O nome Teresópolis deriva do nome da Imperatriz Teresa Cris-
tina, esposa de Pedro II, pois a família imperial gostava de fazer 
excursões à área.

As fazendas de café ainda existentes na área em torno do PNSO, 
como as demais da província do Rio de Janeiro, foram em 1888 
seriamente abaladas pela abolição da escravatura. O golpe civil-
-militar de novembro de 1889 instalou o regime republicano e 
despachou a família imperial para o exílio na Europa. Não sem 
dificuldades, Teresópolis sobreviveu à crise de suas fazendas de 
café e à ausência de seus visitantes mais ilustres. Por um curto 
ano – 1893 – ela foi capital do Estado do Rio de Janeiro. Isso ocor-
reu durante uma emergência criada pela rebelião da Marinha de 
Guerra contra o governo federal (a chamada Rebelião da Armada). 
Durante quase meio ano, a baía de Guanabara foi dominada pela 
esquadra rebelde e o Rio de Janeiro e Niterói (respectivamente 
capital nacional e estadual), sujeitas a bombardeios navais, se 
tornaram lugares perigosos para as autoridades governamentais. 
O próprio presidente da República e outras altas autoridades 
passaram algum tempo despachando em Petrópolis. 

A ocupação européia de Petrópolis, tal como Teresópolis, foi 
retardada por causa de sua localização montanhesa, mesmo 
estando em área mais acessível e mais próxima da cidade do 
Rio de Janeiro. Somente em 1686 algumas sesmarias outorgadas 
na área foram efetivamente ocupadas por colonos portugueses. 
Bernardo Soares Proença, sargento-mor do Exército português, 
recebeu uma sesmaria em 1721 na exata localização da cidade de 
Petrópolis. A doação foi uma recompensa pelos seus esforços de 
construir um atalho para uma importante trilha de tropa de burros 
já existente em suas terras. O movimento da trilha fez com que 
outras fazendas se estabelecessem em torno da de Proença, cujos 
herdeiros também arrendaram trechos de sua própria fazenda a 
terceiros. Em pouco tempo nasceu um casario, uma das origens 
da moderna cidade de Petrópolis. Mais uma vez vemos ilustrada 
a importância das trilhas da mineração na fixação dos primeiros 
europeus na Serra do Mar e na definição das rotas contemporâ-
neas de penetração para o interior brasileiro, pois que passa por 
Petrópolis a atual BR-040, conhecida como Rio–Juiz de Fora, ou 
Rio–Brasília, uma das principais estradas que ligam o litoral do 
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Rio de Janeiro ao interior do país.

Na década de 1820, até o Imperador Pedro I comprou uma pro-
priedade perto da futura Petrópolis, mais tarde explorada comer-
cialmente por Pedro II. Em 1828, o major Julio F. Koeler, alemão 
incorporado ao Exército Brasileiro, recebeu de Pedro I a incum-
bência de transformar a trilha de burros entre o Rio e Petrópolis 
numa pioneira estrada carroçável. Esse foi o primeiro passo do 
projeto de fazer da modesta Petrópolis a cidade de veraneio da 
família imperial ou, mais exatamente, a capital nacional durante 
o verão. Para isso contribuiu a origem européia ainda recente de 
grande parte da elite governamental e social do Rio, desacostu-
mada com os verões quentes e úmidos da Planície Costeira flu-
minense. Não se deve esquecer a crescente insalubridade do Rio 
como outro fator de ‘expulsão’ da elite européia ou europeizada.

À custa do erário público, o governo imperial contratou em 1840 
uma companhia francesa de imigração para selecionar pelo me-
nos 600 casais de imigrantes suíços, franceses e alemães para 
povoar a área de Petrópolis. Eles ocupariam pequenas fazendas, 
criariam oficinas artesanais, lojas e participariam da construção 
do palácio real e instalações conexas. No cenário fluminense, 
dominado pela escravidão negra e pelo latifúndio, foi um fato 
bastante incomum essa imigração concentrada e intencional de 
casais europeus (não-portugueses) para serem trabalhadores livres 
ou pequenos proprietários. 

Em 1843, já duas pesadas cruzes de madeira assinalavam o terreno 
onde se erigia o Palácio Imperial. O major Koeler se ocupou da 
construção da estrada e da infra-estrutura urbana. Os primeiros 
colonos alemães chegaram em 1845. Em 1846, Petrópolis foi 
elevada a freguesia e em 1857, a cidade. A essa altura ela já es-
tava em condições de receber a família imperial, a corte e boa 
parte da elite social e política do Rio, para residência temporária 
ou até permamente, tal como a menos urbanizada Teresópolis, 
distante cerca de 70km. Não consta que originalmente houvesse 
preocupação especial com a preservação das florestas tropicais 
remanescentes de Petrópolis. No entanto, já era sabido que as 
florestas eram importantes na manutenção do atraente clima da 
serra. Isso se revelou em 1874, quando Pedro II convidou o ‘major’ 
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Manuel Gomes Archer, responsável pela recuperação parcial das 
florestas da Tijuca, no Rio, para cuidar das florestas de Petrópolis 
(ver o subtítulo O Parque Nacional da Tijuca: o jardim dentro 
da máquina). O fim da escravidão em 1888 e da monarquia em 
1889 abalaram Petrópolis, com a disrupção de muitas fazendas 
e a perda de visitantes e residentes ilustres. A mesma rebelião 
naval na baía de Guanabara, em 1893, fez de Petrópolis a sede 
efetiva do governo federal por alguns meses. Logo em seguida, e 
até 1902, Petrópolis foi capital do Estado do Rio de Janeiro, uma 
circunstância que até certo ponto amenizou os impactos da crise 
da cafeicultura local e da perda do status de ‘cidade imperial’. 
(IBDF, [s.d.] ; IBDF, 1980, p. 38-39 ; ENCICLOPÉDIA, 1959)

A situação contemporânea de Magé, Petrópolis e Teresópolis difere 
bastante da de Resende, a cidade mais importante nas proximi-
dades do Parque Nacional de Itatiaia. Os três municípios fazem 
parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Magé é hoje 
basicamente um subúrbio do Rio, bem a caminho de se tornar 
mais uma ‘cidade-dormitório’ de trabalhadores de baixa renda, a 
exemplo de vários municípios vizinhos. Suas áreas rurais planas 
são uma combinação pouco dinâmica de sítios de subsistência 
e algumas fazendas leiteiras, além de numerosos loteamentos 
para residentes de baixa renda. As terras de Magé nas encostas 
da Serra do Mar são esparsamente povoadas, principalmente as 
íngremes fraldas da Serra dos Órgãos. Teresópolis e Petrópolis 
mantiveram ou recuperaram sua vocação original de locais de 
lazer e repouso para habitantes do Rio de Janeiro. Hotéis, hotéis-
-fazendas, campings e clubes sociais atraem uma população fiel 
de visitantes ricos e de classe média, enquanto outros ocupam 
residências próprias ou alugadas por temporadas. Nota-se há 
duas décadas nas duas cidades uma classe crescente de mora-
dores de classe média que trabalha no Rio de Janeiro, embora 
as dificuldades de trânsito desestimulem as viagens diárias entre 
a serra e a cidade do Rio. As populações de ambas as cidades 
crescem muito no verão, quando as temperaturas mais amenas 
atraem muitos habitantes do Rio. Os invernos frios, por vezes até 
com geadas, também atraem cariocas menos antipáticos ao frio 
(IBDF, 1980, p. 35).

A Tabela I, a seguir, dá uma idéia do rápido crescimento popu-
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lacional, nas três últimas décadas, dos três municípios afetados 
diretamente pelo PNSO. Assim, além de ser facilmente acessível 
ao Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país (a menos de 
80km), está sob a pressão potencial da visitação de uma nume-
rosa população local.

Tabela 1- Crescimento populacional nos municípios de 
Magé, Petrópolis e Teresópolis entre 1960 e 1991.*

* Não foram consideradas as populações dos municípios desdobrados 
recentemente

Fonte: Censos demográficos do IBGE.

A criação do Parque Nacional da Serra dos 
órgãos
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi o terceiro a ser criado 
no Brasil. Um artigo do Jornal do Commercio, de 25 de setem-
bro de 1938, atribui a proposta original de criação do parque a 
Edgard Chagas Dória. Sua preocupação maior era a proteção de 
mananciais de água potável para a populosa Planície Costeira. 
Warren Dean afirma que uma firma têxtil – não identificada – 
teria feito pressões pela criação do parque, a fim de garantir o 
seu próprio suprimento de água. Mas ele não esclarece se esse 
interesse particular foi importante ou decisivo no processo de 
criação do PNSO. O parque foi localizado em torno de duas áreas 
especialmente doadas, uma pelo governo municipal de Teresópolis 
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e outra por um proprietário particular de terras, não identificado 
nas fontes consultadas. As áreas doadas não somavam mais do 
que 10 km2, mas o parque foi decretado originalmente com uma 
superfície de 100 km2.

O PNSO foi criado pelo Decreto-lei n. 1.822, de 30 nov. 1939, que 
tinha como objetivos a preservação dos mananciais de Teresó-
polis e das encostas florestadas para fins de pesquisa científica; 
a conservação dos solos e o desenvolvimento do turismo. Esses 
objetivos são todos bastante previsíveis. O PNSO está parcialmente 
dentro do perímetro urbano atual de Teresópolis e portanto lhe 
presta serviços importantes na proteção de mananciais e esta-
bilização de encostas. Nesse particular, o PNSO foi também um 
antecedente das chamadas Florestas Protetoras da União, criadas 
a partir da década de 1940, para preservar matas secundárias 
em encostas próximas da cidade do Rio de Janeiro e de outros 
aglomerados urbanos da Planície Costeira. 

A pesquisa científica prevista é um eco remoto das explorações 
feitas por Spix e Martius e outros naturalistas estrangeiros, as 
quais deram certa fama à área nos meios científicos. O turismo 
moderno, com características empresariais, é um desdobramento 
das artesanais temporadas de verão da elite do Rio de Janeiro 
desde antes de 1850. Além disso, a apenas 80 km do centro do 
Rio de Janeiro, o PNSO está entre os parques nacionais brasileiros 
mais facilmente acessíveis a grandes massas de visitantes. Um 
documento do antigo IBDF chega a considerar o PNSO um outro 
“parque nacional urbano”, comparando-o com o Parque Nacional 
da Tijuca (PÁDUA, 1980 ; IBDF, 1980, p. 3 ; PÁDUA, COIMBRA 
FILHO, 1979, p. 152 ; DEAN, p. 63). Não faltaram motivos plau-
síveis, portanto, para justificar a criação do PNSO.

Administração e infra-estrutura do Parque Na-
cional da Serra dos Orgãos
Tal como Itatiaia, os anos dourados do PNSO já passaram há 
muito tempo. Elyowald Chagas Oliveira, por muitos anos diretor 
do parque, afirma que entre 1942 e 1950 a unidade teve apoio 
financeiro suficiente para abrir trilhas, construir prédios, aloja-
mentos, estradas, pontes e demais instalações. Ele usava grande 
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número de trabalhadores contratados. Já em 1951, em contraste, a 
maior parte da equipe do parque era constituída de funcionários 
públicos, estáveis, mal pagos e muito menos produtivos. Oliveira 
considera que o parque se ‘deteriorou’ lentamente a partir deste 
ano de 1951, tanto pela questão de pessoal como pela falta de 
verbas.

 A rodovia federal BR-116 (Rio–Bahia) cruza o PNSO. Ela já 
existia quando da criação do parque. Em fins da década de 1950 
foi reformada. As obras foram concluídas em 1959. A facilidade 
de acesso triplicou a visitação ao PNSO em poucos anos, mas 
o parque se ressentia há mais de uma década de pessoal mais 
qualificado ou dedicado. No mesmo ano de 1959 houve um gran-
de incêndio, supostamente originado pelas obras rodoviárias. O 
mesmo Elyowald Oliveira informa que em 1967 mais de 500 mil 
visitantes inundaram o parque com mais de 30 mil veículos, a 
maioria ônibus de excursão. O PNSO era o terceiro parque nacio-
nal mais visitado do Brasil, perdendo apenas para os de Itatiaia 
e Iguaçú. A boa infra-estrutura original ainda resistia, mas havia 
sinais de uso excessivo. Os visitantes do PNSO em plena década 
de 1990 ainda usam essa infra-estrutura original, que não sofreu 
grandes acréscimos (OLIVEIRA apud IBDF, 1980, p. 5-7).

O plano de manejo do PNSO foi publicado em 1980. Os autores 
declaram que o PNSO apresenta grande importância no sistema 
brasileiro de parques e que os seus objetivos originais ainda são 
válidos. Um detalhe importante, destacado pelos autores e omi-
tido nas demais fontes impressas, é que a própria sede e uma 
pequena parte do PNSO estão dentro do perímetro urbano de 
Teresópolis. Portanto, o crescimento urbano da cidade, que não 
tem sido moderado, é uma pressão imediata sobre o PNSO. O 
plano afirma que a área pretendida para o PNSO é de 93,7 km2, 
uma cifra praticamente equivalente à área original decretada 
(100 km2). O documento menciona áreas do parque ocupadas 
por pequenos sítios e fazendas e por uma pequena represa de 
abastecimento de água para Teresópolis. Para evitar conflitos com 
a comunidade vizinha, o plano recomenda a redução da área do 
PNSO para apenas 40 km2. Essa atitude conciliatória não parece 
ter produzido os efeitos desejados, no entanto.
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Os autores do plano, sensíveis também aos problemas criados 
pela popularidade do PNSO, propuseram um zoneamento bastante 
restritivo à visitação pública: 80% da área do parque deveriam ser 
de “áreas fechadas” (nenhuma visitação e nenhum equipamento), 
15% de áreas “primitivas” (camping rústico, trilhas para caminha-
das e montanhismo) e os 5% restantes deveriam ser divididas entre 
áreas de “uso intensivo”, “uso extensivo”, “histórico-cultural” e 
“especial” (administrativo). O plano estabeleceu que a equipe ideal 
para administrar o parque precisava de 68 pessoas: 11 servidores 
administrativos, 19 guardas, 34 trabalhadores de manutenção e 
dois pesquisadores científicos. O documento aborda ainda uma 
grande série de problemas fundiários e administrativos e propõe 
algumas soluções. Outro documento do antigo IBDF sobre o 
parque, no entanto, focaliza um problema crucial: a insuficiência 
ecológica da área do PNSO. Para proteger adequadamente sua 
flora e fauna, ele deveria ser “três ou quatro vezes maior” (IBDF, 
1980, p. 1, 65, 69, 70-72, 73-84, 116 ; IBDF, s.d.).1

Mário N. Borgonovi, ambientalista brasileiro preocupado com os 
parques nacionais, visitou o PNSO várias vezes em 1982. Como 
cidadão particular, elaborou um relatório detalhado sobre a situa-
ção do parque, endereçado à Fundação Brasileira de Conservação 
da Natureza (ele fez o mesmo em relação ao Parque Nacional 
do Itatiaia, conforme foi abordado no subtítulo O Parque Nacio-
nal de Itatiaia: para além da geologia brasileira). Uma cópia foi 
provavelmente enviada à direção do parque. O relatório, cujo 
conteúdo tem marcante atualidade, dá um quadro desanimador 
do PNSO. Quarenta e três anos depois de sua criação, o PNSO 
ainda carecia de um perímetro minimamente definido. Dos 
100km2 propostos, o IBDF controlava apenas 23,5km2, ainda por 
cima controvertidos. O plano de manejo, de 1980, como vimos, 
propusera uma redução drástica da área do parque para apenas 
40km2, mas as empresas imobiliárias de Teresópolis ainda não 
estavam satisfeitas e propunham novas construções em encostas 
instáveis junto às fronteiras do parque. Assim, uma substancial 
concessão aos interesses das imobiliárias, ao invés de aplacar as 
suas pressões, estimulou-as ainda mais. 

1	 Essa	seção	está	baseada	principalmente	em	observações	pessoais	do	Autor,	
as	mais	recentes	feitas	em	meados	de	1991.



192Voltar para o sumário

Os equipamentos e as instalações básicas do PNSO, notava Borgo-
novi, ainda funcionavam relativamente bem, mas era visível a ne-
cessidade de melhor manutenção e mesmo de reformas e reparos. 
Borgonovi destacou ainda falhas básicas no tratamento do lixo do 
parque, a ausência quase total de orientação ao público visitante 
e a existência de várias fazendas produtivas dentro do perímetro 
do parque. O plano de manejo, apesar de seu caráter abrangente, 
estava sendo aplicado apenas em parte. Borgonovi observou, tal 
como fez em Itatiaia, que o pessoal e a infra-estrutura do PNSO 
estavam excessivamente voltados para os visitantes. Ele notou 
que os estacionamentos, os vestiários e as áreas de piquenique, 
além de caros, atraem um maciço público de fim-de-semana não 
interessado na preservação da ecologia do parque. Ele tem razão, 
pois este público tende a se comportar como se estivesse numa 
praça ou parque urbano. 

Em 1977, o pessoal do parque ainda chegava a 70 pessoas, nu-
mericamente consistente com o ideal de 68, proposto no plano 
de manejo. Em 1982, porém, a equipe estava reduzida a apenas 
36, principalmente por causa da impossibilidade de contratar 
substitutos para funcionários aposentados, problema aliás comum 
a todos os parques nacionais brasileiros. Borgonovi detalhou as 
especialidades da equipe existente em 1982: 12 guarda-parques, 
nove jardineiros, três pedreiros, dois pintores, dois vigias, sete 
funcionários administrativos e o diretor (o único detentor de 
diploma universitário). O parque tinha seis veículos, todos com 
mais de cinco anos de idade, mas em estado razoável.

Borgonovi apresentou sugestões. Propunha a “minimização” do 
número de visitantes. Instalações, equipamentos e pessoal de-
viam ser voltados prioritariamente para preservação, educação 
ambiental e pesquisa científica. Os limites do parque deveriam 
ser cercados. Os guarda-parques deviam receber treinamento ade-
quado às suas funções. As casas de aluguel deviam ser fechadas 
e os acampamentos nas trilhas proibidos. As áreas de visitação 
deveriam ser mais restritas. A pesquisa científica deveria ser reati-
vada e guias treinados deveriam conduzir escolares em excursões 
de educação ambiental. Essas sugestões são bem similares às que 
Borgonovi fez na mesma época para o Parque Nacional de Itatiaia. 
De novo, o sentido maior de suas sensatas sugestões era o de 
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restringir a visitação. O próprio IBAMA reconhece que o PNSO 
está localizado nas imediações de uma “cadeia de cidades” que 
gera um nível “agressivo” de visitação.

Borgonovi apresentou também dados intrigantes sobre a situação 
fundiária do PNSO. Em 1941, a empresa privada, Brasil Constru-
tora, demarcou os limites do PNSO. Com base nesse trabalho, 
Elyowald Chagas Oliveira, diretor do parque, afirmou em 1949 
que a “área identificada” da unidade chegava a 105km2, superior 
à área decretada (100km2). Apesar disso, um relatório de outro 
diretor do PNSO, datado de 1979, mostrava o quanto a situação 
tinha se deteriorado. Sua administração estava ‘vasculhando’ os 
cartórios locais em busca de documentos que comprovassem que 
o IBDF efetivamente possuía meros 8,4 km2. Essa área é menor 
até do que a doação original de 10km2 feita em 1939. O prédio 
do Museu Martius estava prestes a ser retomado pela família do 
proprietário original da terra da subsede. O mesmo diretor citava 
uma cifra contraditória de 23,5km2 de terras sob controle efetivo 
do IBDF (BORGONOVI, 1982, p. 2-4, 8, anexos ; IBDF, s.d.). A 
situação política e administrativa do PNSO é, portanto, das mais 
instáveis.

Atrações do PNSO2

A área de visitação mais intensa da sede do PNSO de fato contém 
um conjunto impressionante de equipamentos. A entrada oficial 
do parque se localiza à margem da rodovia BR-116, imediata-
mente depois do fim da subida da Serra dos Orgãos, para quem 
vem do Rio. Fica dentro dos limites urbanos de Teresópolis e é, 
portanto, acessível de ônibus urbano. A área central de visitação 
começa a menos de 200 m da estrada. Ela é recortada por alguns 
poucos quilômetros de vias pavimentadas em concreto, asfalto 
ou paralelepípedo, além de curtos trechos de terra. Há quatro 
estacionamentos com aproximadamente 450m2 para carros e 
ônibus de visitantes. O chão dos estacionamentos é de terra. Eles 
são cercados por muros de lajes de pedra ou de pedras naturais, 
gramados e jardins de plantas ornamentais. Dos estacionamentos 
saem alamedas, calçadas com lajes de pedra ou pedras naturais 

2	 Essa	seção	está	baseada	principalmente	em	observações	pessoais	do	Autor,	
as	mais	recentes	feitas	em	meados	de	1991.
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e ladeadas por outros jardins, onde plantas ornamentais convi-
vem com diversas árvores e arbustos, por vezes de aspecto mais 
rústico. Algumas grandes rochas que afloram são aproveitadas 
no paisagismo.

Para a grande maioria dos visitantes, a principal atração da sede do 
PNSO é a ‘piscina’ ou o ‘lago’. Trata-se de um amplo lago artificial, 
de forma quase ovalada, calçada com lajes de pedra colocados 
com massa. Toda a orla do lago, cujas medidas maiores estão em 
torno de 70m x 30m, é também calçada com lajes. Um dos lados 
maiores apresenta longas bancadas aparentemente esculpidas 
em pedras naturais, mas também calçadas com lajes. Num dos 
lados menores há uma pequena ‘península’, ligada à orla por 
uma ponte. Aí está também a comporta que controla a entrada 
de água. Na extremidade menor há uma cabine de salva-vidas e 
a comporta inferior, que enche ou esvazia o lago. A água vem de 
um pequeno desvio do rio Paquequer. A profundidade maior do 
lago é 3,5m e há várias escadarias de acesso, em laje de pedra.

Toda a área em torno do lago se assemelha à de um belo clube 
campestre particular. Há extensos gramados, jardins ornamentais 
e rústicos, nos quais algumas árvores contam com bromélias e 
trepadeiras diversas, provavelmente cultivadas para imitar alguns 
aspectos mais notáveis das florestas naturais do parque. Uma 
extensa rede de alamedas entre o lago e o rio Paquequer, quase 
toda calçada com lajes de pedra ou pedras naturais, conduz a 
muitas mesas de piquenique, todas em lajes de pedra. Esse con-
junto de jardins e alamedas tem o nome de Bosque Santa Helena. 
Há um grupo de oito mesas mais próximo do lago, mas cerca de 
20 outras mesas isoladas se espalham por diversos recantos das 
alamedas. Há pelo menos três banheiros e vestiários ao longo 
das alamedas. Um restaurante com capacidade para 300 pessoas 
e uma lanchonete fornecem refeições e lanches aos visitantes.

É grande a área de jardins artificiais ao longo dessas alamedas, 
bem sombreadas por muitas árvores de pequeno e médio porte, 
nativas e exóticas, a maioria das quais jovem. Há muitas plantas 
ornamentais que exigem manutenção periódica e esplanadas 
arenosas que precisam de limpeza constante. Há um número 
bem grande de árvores de sombra, palmeiras e samambaias-açus, 
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bem jovens, ostensivamente plantadas para fins estéticos. Para 
manter toda essa área do lago, dos bosques, das alamedas e dos 
jardins, deve ser necessário o trabalho constante de algumas 
dezenas de pessoas. 

Mais afastado do lago se encontra uma pequena área de camping, 
com cerca de 15mx 15m. Ela está na margem direita do rio Paque-
quer, mais próximo dele do que do lago. O rio é neste trecho um 
típico riacho de Serra do Mar, com aguas límpidas cascateando e 
serpenteando por entre rochas e pedras de todos os tamanhos e 
com densa vegetação em ambas as margens. O volume das águas 
varia muito, às vezes com muita rapidez. Como outros rios da re-
gião, o Paquequer é sujeito às chamadas ‘cabeças-d’água’, grandes 
volumes que se precipitam repentinamente quando uma chuva 
forte atinge suas partes mais altas. Essas cheias são um perigo 
para os banhistas e existem placas para alertar os desinformados.

A uns 50 metros acima do camping, o Paquequer é contido por 
uma represa com cerca de 6 metros de largura e 2 metros de 
altura, construído em parte sobre uma grande pedra natural. É 
dessa represa, cercada com arame farpado, que sai o braço de 
água que enche o lago artificial. Uma grande caixa d’água, feita 
em pedras naturais pode ser abastecida pela represa. A represa 
abastece também os prédios de visitantes e funcionários a jusante. 
Um duto metálico com cerca de 50cm de diâmetro conduz água 
da represa para abastecer bairros de Teresópolis. Um único e 
tosco cano metálico, localizado num ponto de convergência das 
alamedas, fornece ‘água potável’ para os visitantes.

Os principais prédios administrativos se localizam noutro patamar 
do parque, acima do lago, pouco ou nada visíveis de lá. São quase 
todos os prédios grandes e bem conservados em seus exteriores. 
Há seis escritórios, uma garagem, almoxarifados, um criadouro 
de plantas, um herbário, uma lavanderia, um posto médico, um 
restaurante para os funcionários, sete casas para funcionários e 
dois apartamentos “reservados para o ministro da Agricultura e 
para o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal” (atualmente IBAMA), além de oficinas para trabalhos 
em madeira, pedra e metal. Há algumas casas de aluguel para 
visitantes. Há outros prédios isolados, residências de funcionários 
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e guaritas. Há iluminação pública ao longo da estrada principal.

Essa estrada, com cerca de 2,5km, liga o centro administrativo 
e a área de visitação central às partes mais altas do PNSO. Ela 
é de concreto por uns 200 metros; o restante é calçado com 
paralelepípedos. Estreita, tem pouco mais de quatro metros de 
largura, mas é uma obra bem acabada. No início da estrada há 
uma grande residência funcional, em cujo quintal há plantas 
introduzidas. Conforme se avança nessa estrada a vegetação fica 
mais densa, mais alta e menos artificial, embora ainda longe de 
lembrar uma floresta tropical nativa intocada. As macegas de 
bambu e o grande número de samambaias-açus e outras plantas 
ornamentais – plantadas à beira da estrada – indicam que não 
estamos ainda numa área ‘virgem’. 

A cerca de 600 metros do início da estrada, vê-se uma clareira 
dos dois lados, onde capinzais e arbustos ainda não conseguiram 
ocultar os restos de um antigo abrigo coletivo, desativado e de-
molido. Mesmo quando a vegetação cobrir esses restos, um olho 
treinado identificará a área como alterada pelo homem, por causa 
das cercas vivas feitas com bambus e uma espécie de pinheiro, 
ambas plantas estranhas à flora nativa brasileira. Cerca de 400 
metros depois há uma área de camping, provavelmente desativada, 
cercada por uma floresta alta mas claramente secundária. Esse 
camping, que mede 12m x 20m, tem banheiros, mesas e bancos 
de concreto e uma área cimentada. 

O Abrigo Paquequer se localiza uns 200 metros acima deste cam-
ping. É um prédio de aparência nova, bem mantido no exterior, 
com cerca de 15m x 8m. Tem um refeitório com mesas, cozinha, 
banheiros e alguns quartos. As portas com chave e as janelas fe-
chadas indicam que existe controle do seu uso. Ele está num dos 
cantos de uma clareira gramada de 12m x 20m, tambem cercada 
de mata alta e densa, mas secundária. A estrada prossegue subindo 
num gradiente bem agressivo e com curvas fechadas. Passa-se por 
mais uma casa de funcionário. A estrada termina numa clareira 
que serve de estacionamento para os veículos dos que desejam 
caminhar pela trilha da Pedra do Sino, que começa nesse ponto. 
Acima dessa clareira há outra represa no rio Paquequer, bem maior 
que citada anteriormente, com cerca de 5 metros de profundida-
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de, 10m x 15m de comprimento. A barragem é cercada por uma 
floresta alta e densa, uma capoeira que parece bem madura. Há 
ainda uma guarita e um banheiro.

Desta clareira parte a trilha da Pedra do Sino, com 11,5km. Ela 
é bastante íngreme, longa e acidentada para os padrões dos par-
ques nacionais brasileiros. Ela é a única trilha disponível para 
os interessados em caminhadas. Exige pelo menos seis horas de 
caminhada intensa para ser percorrida num dia, ida e volta (23 
km), pois que correntemente é proibido acampar ao longo dela. 
O IBAMA cobra uma ‘taxa de uso’ e exige a assinatura de um 
‘termo de responsabilidade’ para usar a trilha. Consta da docu-
mentação do parque que quatro abrigos coletivos ao longo desta 
trilha foram desmontados. O esforço e o tempo exigidos para 
subir e descer essa trilha obviamente limita o seu uso integral 
apenas a excursionistas informados, experientes e preparados. 
Nada impede, entretanto, que se caminhe apenas parte da trilha.

É na trilha que se começa a ter contato com florestas tropicais 
de montanha e de altitude menos alteradas pela ação humana. 
A umidade é notável, até em períodos secos. Mesmo num dia 
ensolarado e quente a trilha, quase sempre fresca e sombreada, 
muitas vezes mergulha sob nuvens densas que trazem mais umi-
dade, garoas e chuviscos. Dezenas de riachos, fontes e filetes 
de água escorrem acima e abaixo da trilha. Na maior parte da 
trilha o visitante está sob uma abóboda bem densa que impede 
a exposição solar do solo e das partes baixas das plantas, que se 
cobrem de musgos, fungos, samambaias, bromélias etc. A varie-
dade de árvores, arbustos e ervas aumenta muito. Árvores mais 
velhas se tornam comuns e o húmus florestal se torna mais denso 
e rico. As plantas introduzidas rareiam, com exceção da pertinaz 
maria-sem-vergonha, que aparece constantemente nos primeiros 
quilômetros da trilha.

Em vários pontos da trilha é possível iniciar escaladas para os 
picos da Serra dos Orgãos. Essas escaladas são relativamente 
difíceis, exigindo guias experientes, tempo e equipamento. Em 
alguns trechos menos densamente vegetados – talvez sujeitos a 
incêndios recentes – o caminhante tem belas vistas de morros, 
pedras vizinhas e da cidade de Teresópolis. De alguns ângulos 
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favoráveis, é possível perceber a continidade da própria escarpa 
principal da Serra do Mar, da qual faz parte a própria Pedra do 
Sino, e o seu contraste com a Planície Costeira. Mas é do topo 
da Pedra do Sino que se vê bem melhor a mesma escarpa, com 
a vantagem de uma visão muito mais ampla da Planície Costeira. 
Num dia limpo ou de pouca névoa é possível ver de lá a baía de 
Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro e grandes trechos de sua 
região metropolitana.

A chamada ‘subsede’ do PNSO se localiza também à beira da 
BR-116, numa altitude bem menor, em terras de Magé, a cerca 
de 15 km da entrada da sede. Ela é alcançável por uma entrada 
à direita da estrada, de quem vem do Rio. Essa área secundária 
de visitação é bem mais modesta. Possui apenas alguns poucos 
prédios administrativos, uma casa de fazenda, uma capela, uma 
área de camping, um museu de história natural (Museu Martius), 
um campo de futebol e uma sinuosa estrada parcialmente as-
faltada que conduz às margens do rio Soberbo. A maior atração 
para os visitantes da ‘subsede’ é o ‘Poço Verde’, um conjunto de 
cachoeiras, corredeiras, poços artificiais e naturais do rio Soberbo, 
semelhante ao Paquequer. A sinuosa estrada de acesso, asfaltada, 
possivelmente é um trecho original da antiga BR-116. Algumas 
trilhas curtas calçadas em pedra natural, escadarias e duas mesas 
de piquenique compõem toda a infra-estrutura de visitação exis-
tente às margens do rio. Há restos de uma ponte rodoviária sobre 
o rio. As matas às margens do Soberbo são, aliás, consideradas 
as mais bem preservadas do PNSO, embora não haja qualquer 
trilha que facilite a sua apreciação.

Descendo a estrada asfaltada para além do Poço Verde, chega-se ao 
limite mais baixo do PNSO. Ali há uma guarita, um portão e uma 
pequena represa. Pelo menos esse trecho dos limites do parque é 
cercado com arame farpado. Bem próxima a limites do parque há 
uma grande construção particular, inacabada, possivelmente uma 
pousada. Uma placa anuncia ‘comida caseira’ numa casa próxima. 
Um pequeno portão na cerca dá acesso a uma estreita estrada, na 
verdade um trecho remanescente de estrada de ferro que cruzava 
a área do PNSO. Os trilhos foram arrancados. Depois de cami-
nhar 100 metros no sentido da subida, atravessa-se uma antiga 
ponte ferroviária sobre o rio Soberbo, adaptada para pedestres e 
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veículos automotores, e chega-se à capela, mais conhecida como 
Igrejinha. É uma sólida construção datada de 1713, certamente 
usada por tropeiros e passageiros, com cerca de 6m x 4m, dentro 
de uma clareira murada com 8m x 20m. A capela está numa ilha 
formada por dois braços do rio Soberbo. Certamente restaurada, 
a aparência externa da capela é boa. Há um campanário exterior, 
sem sino, e alguns postes com iluminação. A clareira é cercada 
por densa mata secundária. Do outro lado da antiga via férrea há 
terras e casas particulares (OLIVEIRA, 1967, p. 2-4).

Assim, o PNSO é muito bem equipado para os padrões brasilei-
ros. Ele combina um grande número de atrações que interessam 
a um público grande e diversificado de banhistas, caminhantes, 
montanhistas e apreciadores de paisagens naturais. Nele se podem 
ter experiências de lazer características de parques urbanos, de 
clubes campestres e de áreas naturais remotas, de acordo com 
as preferências de cada visitante. Pelas atrações, facilidade de 
acesso, localização e boa infra-estrutura, não surpreende que o 
PNSO seja um dos mais visitados parques nacionais brasileiros. 
Em 1988, por exemplo, ele foi o quarto parque mais visitado.

Situação atual
A situação corrente do PNSO se assemelha muito à do Parque 
Nacional de Itatiaia. Trata-se de um dos mais antigos parques na-
cionais brasileiros. Teve os seus dias de glória, com administração 
eficiente e apoio financeiro adequado, na década de 1940. Sua 
administração começou a decair quando o acesso se tornou mais 
fácil e quando se formou um público grande e fiel de visitantes. 
Sua boa infra-estrutura está se deteriorando por excesso de visi-
tação e falta de recursos. Sua situação fundiária está irresolvida, 
para dizer o mínimo. Num contraste com Itatiaia, o PNSO sofre as 
pressões geradas pelo crescimento urbano vizinho. Nesse ponto, 
ele se assemelha mais com o Parque Nacional da Tijuca. As pers-
pectivas do PNSO são sombrias se os atuais níveis de visitação 
não forem adequadamente administrados e se a sua situação 
fundiária permanecer irresolvida. A falta de áreas naturais para 
o lazer na região metropolitana do Rio de Janeiro continuará a 
empurrar grandes contingentes de visitantes na direção do atra-
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ente e acessível PNSO, que assim continuará funcionando como 
substituto da falta de parques urbanos.

Seus administradores devem decidir, portanto, se o parque con-
tinuará a receber as enchentes de visitantes de fins-de-semana e 
feriados. Se decidirem pela continidade, precisarão administrar 
essa visitação com mais atenção para a integridade do parque. 
Isso parece viável, principalmente se for adotado um critério de 
limitação de atividades. O público fiel e bem menor de cami-
nhantes, montanhistas e campistas pode continuar a ter acesso 
às áreas mais primitivas, embora ele precise de mais informação 
para usar o parque com mais cuidado e proveito. 

O maior problema ecológico do PNSO é o seu tamanho insufi-
ciente, agravado pela instabilidade fundiária. Parece-me bastante 
improvável que a sua área pretendida de 100km2 se consolide. 
Mesmo se ele for ampliado, essa área parece insuficiente para 
perpetuar a flora e a fauna do parque. Além disso, qualquer 
expansão inevitavelmente incluirá áreas degradadas ou de ca-
poeiras, cuja capacidade de sustentação da fauna é menor que a 
das matas nativas. 

O maior potencial inexplorado do PNSO é o da educação ambien-
tal. As mesmas circunstâncias que o submetem a uma visitação 
‘agressiva’ fazem dele um lugar ideal para excursões escolares 
educativas. Guias preparados poderiam mostrar, em dias úteis ou 
fins-de-semana, a estudantes da região e a visitantes interessados 
(inclusive turistas nacionais e estrangeiros), a ecologia de uma 
verdadeira síntese da Serra do Mar, um dos principais condicio-
nantes da geografia física e humana do Estado do Rio de Janeiro. 
Isso exigiria investimentos razoáveis para criar trilhas interpreta-
tivas e treinar guias. Seria necessário ainda estabelecer contatos 
sistemáticos com as direções de escolas públicas e particulares 
do estado, com agências de turismo e com a indústria hoteleira 
e turística de Teresópolis. No entanto, esses investimentos seriam 
mais do que recompensados pela ampliação da notoriedade e da 
própria legitimidade do PNSO, além das receitas pelos serviços 
prestados. 

O que mais ressalta no estudo do PNSO é a continuidade de 
numerosos problemas que a simples vontade política poderia ter 
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eliminado ou evitado há muitas décadas. Nesse sentido, o Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Nacional de Itatiaia têm 
mais prejuízos do que vantagens com a sua antiguidade. O tempo 
parece apenas criar novos problemas e agravar os antigos. Por 
outro lado, é evidente que os problemas de ambos os parques têm 
raízes no uso imediatista a que foram submetidas as suas terras. É 
de fato difícil compatibilizar os objetivos de um parque nacional 
com a ecologia desgastada e a tradição de uso imprevidente das 
terras do Estado do Rio de Janeiro.
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4 O PARqUE NACIONAL DA TIJUCA: 
 O JARDIM DENTRO DA MáqUINA1

Características naturais
O Parque Nacional da Tijuca (PNT) se localiza inteiramente nos 
limites urbanos da cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente 
na intersecção da latitude 23o com a longitude 43o. O parque tem 
33km2. O Central Park de New York, um grande parque urbano 
de outra megalópole, é quase dez vezes menor que o PNT. O 
PNT é cortado por ruas e estradas pavimentadas que o ligam a 
muitos bairros e o dividem em três partes distintas. Os sete por-
tões de acesso ao PNT estão a apenas 15 ou 20 km do centro da 
cidade e mais próximos ainda de vários bairros. O parque está 
nas mesmas áreas climática e fitogeográfica que os de Itatiaia e 
Serra dos Órgãos.

O PNT consiste em morros e montanhas, com as altitudes mais 
comuns variando de 400 a 700 m sobre o nível do mar. O PNT fica 
na Serra da Carioca, uma das várias ‘serranias costeiras’ da Planície 
Costeira fluminense, formadas por seções tombadas da Serra do 
Mar. A sua altitude mais baixa é de 80m, nos fundos do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Há muitos afloramentos rochosos na 
forma de encostas íngremes, paredões e picos. A serra é cercada 
pelo mar, por lagoas e por trechos da Planície Costeira, distando 
40km das encostas mais próximas da Serra do Mar.

A geologia da Serra da Carioca consiste em rochas cristalinas, de 
estrutura gnéissica e bases graníticas, freqüentemente fraturadas e 
erodidas pelas intempéries. Há diversos pontões, picos rombudos, 
com pouca vegetação, parecidos com o famoso Pão-de-Açúcar 

1	 Este	capítulo	foi	publicado,	em	versão	resumida	e	adaptada,	com	o	título	O	
jardim	 dentro	 da	máquina	 –	 breve	 história	 ambiental	 da	 Floresta	 da	Tijuca	
(Estudos históricos,	v.	1,	n.	2,	1988,	p.	276-298).	O	título	deste	capítulo	é	ins-
pirado	no	título	do	excelente	texto	de	Leo	Marx,	The machine in the garden.	
Nele,	Marx	explora	a	importância	da	natureza	modificada	pelo	homem	–	par-
ticularmente	a	paisagem	pastoril	–	na	expressão	 literária	de	 língua	 inglesa,	
mostrando	que	muitas	paisagens	descritas	como	‘virgens’	são,	na	verdade,	tal	
como	a	Floresta	da	Tijuca,	fabricadas	pela	ação	humana.
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(que fica numa formação distinta). Há também picos mais altos e 
agressivos, como os do Corcovado e Tijuca. Os solos da serra são 
rasos e instáveis, com grande incidência de fragmentos rochosos 
incompletamente erodidos. Não deixa de ser surpreendente que 
uma das 10 maiores cidades do mundo contemporâneo cresça em 
torno de picos como o Corcovado (720 metros) e Tijuca (o ponto 
culminante do parque, com 1.021 metros) e por cima de morros 
mais suaves, em espaços exíguos, complicados ainda pelo litoral 
oceânico, por lagoas e por manguezais. A Serra da Carioca é tao 
litorânea que dela se podem ver nitidamente as famosas praias 
oceânicas do Rio.

Os rios Cahoeira e Maracanã, curtos e com volumes de água mo-
destos, dividem o PNT em duas seções principais: o da Serra da 
Carioca propriamente dita e o da Serra da Tijuca (ou Três Rios). 
A Serra da Carioca abarca os morros de Santa Tereza, Corcova-
do, Dona Marta, Cochrane, Gávea e Pedra Bonita. É um centro 
dispersor das águas de chuva, através de muitos riachos e rios, 
como o Trapicheiro, o Comprido (que fluem para o bairro do 
Rio Comprido), o Carioca (que flui para o bairro de Laranjeiras), 
o Cabeça, o Rainha e o Macacos (que correm para a Lagoa Ro-
drigo de Freitas). A precipitação média anual varia entre 1.700 e 
2.400 mm. Há em média 151 dias chuvosos por ano, sendo que 
os volumes de chuva são sistematicamente maiores do que nas 
partes baixas da cidade. A temperatura média anual é amena, 
em torno de 22o C, bem menor que os 28º das partes baixas da 
cidade. A famosa estátua do Cristo Redentor, no topo do Pico 
do Corcovado, fica nessa seção do PNT. Ela é a principal atração 
turística permanente da cidade. Num dia claro grande parte da 
região metropolitana do Rio pode ser vista de lá. É possível ver 
também a crista principal da Serra do Mar, nos fundos da Baía de 
Guanabara, e perceber como a Serra da Carioca é uma verdadeira 
‘ilha montanhosa’ na Planície Costeira fluminense.

A outra seção do PNT fica na chamada Serra da Tijuca, mais alta e 
menos entrincheirada no centro urbano do Rio. As cifras referen-
tes à precipitação e às temperaturas são semelhantes à da Serra 
da Carioca. A Serra da Tijuca distribui águas de chuva por vários 
bairros do Rio de Janeiro, através de rios como Jacaré, Joana, 
Maracanã, Anil, Panela, Retiro e Cachoeira. É aí que se encontra 



205Voltar para o sumário

o ponto culminante do parque, o pico da Tijuca. 

A vegetação original da Serra da Carioca era composta de florestas 
tropicais úmidas, comuns à Mata Atlântica, com uma “estrutura 
complexa e diversificada comum aos sistemas tropicais estáveis”. 
Dos quatro parques nacionais fluminenses, foi o PNT que teve sua 
flora e fauna mais modificadas. Pode-se mesmo afirmar que a sua 
flora atual é quase que integralmente alterada ou produzida pela 
ação humana. Da mesma forma, a fauna original foi literalmente 
devastada e a atual é muito influenciada pela intensa ocupação 
humana em torno do parque (IBDF, 1981, p. 31, 32 ; ENCYCLOPE-
DIA AMERICANA ; SCHEINER, 1976, p. 5, 6, 7 ; MATTOS, 1976, p. 
3-12 ; PÁDUA, COIMBRA FILHO, 1979, p. 160-171 ; IPLAN, 1992).

Ocupação humana 

Grande parte da história ambiental pertinente cidade do Rio de 
Janeiro foi exposta na Parte I deste trabalho. Vimos que os povos 
dos sambaquis e diversos grupos Tupi usavam a costa fluminense 
ou moravam nela, pelo menos parte do ano. Eram abundantes 
o pescado, os bens de coleta e a caça nas matas, lagoas, praias, 
estuários e manguezais. Um cuidadoso estudo dos usos humanos 
da área do PNT avaliou assim a preferência dos nativos pelas 
áreas costeiras:

... [Os nativos] se concentravam principalmente na 
orla marítima, vivendo da pesca, caça e do roçado da 
mandioca. Embora possuidores de tecnologia agrícola 
relativamente desenvolvida, não parecem ter chegado 
a habitar as áreas de floresta, preferindo organizar 
suas roças onde a vegetação se apresentava mais rala. 
Apenas, naturalmente, faziam incursões à mata para a 
caça e coleta de essências e frutos. (IBDF, 1981, p. 39)

Os primeiros europeus também mostraram marcada preferência 
pela região litorânea fluminense, em contraste, por exemplo, com 
os colonos portugueses de São Vicente, que cedo subiram a Serra 
do Mar e se estabeleceram nos campos levemente ondulados do 
Planalto Paulista, no interior. A baía de Guanabara foi particular-
mente atraente para portugueses e franceses, por causa do bom 
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porto e das boas aguadas. 

Cabe mencionar aqui uma anedota relativamente conhecida mas 
pertinente para a história ambiental da cidade do Rio. Os portu-
gueses eram marinheiros e exploradores de primeira qualidade, 
mas a baía de Guanabara os enganou por algum tempo. Quando 
os primeiros portugueses penetraram nela, em janeiro de 1502, 
pensaram estar na foz de um grande rio, por isso batizado “rio 
de janeiro”. Mesmo depois que descobriram o erro e verificaram 
que se tratava de uma baía que recebe as águas de rios bem 
modestos, o nome original se manteve e acabou sancionado pela 
tradição. A anedota é relevante porque sugere a razão exata do 
grande esforço desenvolvido para replantar as florestas da Serra 
da Carioca, mais de 350 anos depois: a salvação dos pequenos 
rios que supriam quase toda a água potável da cidade do Rio, 
na falta de qualquer grande rio nas redondezas. Esse projeto de 
recuperação de mananciais foi, como veremos, a origem mais 
remota do PNT.

É importante destacar que tanto os nativos quanto os primeiros 
europeus instalados em torno da baía de Guanabara dependeram 
exclusivamente dos pequenos rios – dos quais os mais importan-
tes eram o Carioca e o Maracanã – da insulada Serra da Carioca 
para sua água potável. Poços escavados nas áreas mais baixas 
quase sempre forneciam água salobra. Embora esses rios tivessem 
um volume de água apenas modesto, por causa de seus cursos 
pequenos, eram permanentes e bem próximos dos núcleos origi-
nais da cidade. Sua água era de excelente qualidade. A água era 
captada nos morros próximos e a força da gravidade a distribuía 
por bicas e chafarizes públicos.

Desde 1602, as autoridades portuguesas conceberam o projeto 
de um grande aqueduto para captar as águas do rio Carioca e 
canalizá-las para o centro da cidade. As obras começaram em 
1657 e foram concluídas apenas em 1720, captando as águas do 
rio Carioca nas fraldas do morro do Corcovado e canalizando-as 
pelas crista do morro de Santa Tereza. Em 1750, com apenas 30 
anos de uso, o sistema foi ampliado em virtude do crescimento 
da demanda. A obra mais impressionante do sistema, o enorme 
aqueduto que ganhou o nome popular de Arcos da Lapa, existe 
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até hoje no centro do Rio, a maior obra feita por europeus no 
continente americano até aquela época. Ele alimentava vários 
chafarizes públicos, no centro e em alguns bairros, que forneciam 
a água de toda a população da cidade, ricos, remediados, pobres 
e escravos. Esse sistema de fornecimento de água – aquedutos e 
bicas ou chafarizes públicos – predominou até o fim do século 
XIX e, em algumas partes da cidade, até princípios do século XX. 
Uma das principais ocupações dos escravos domésticos do Rio 
era enfrentar as filas para apanhar água para as casas de seus 
senhores (IBDF, 1981, p. 39 ; FREYRE, 1981 ; ATALA et al., 1966, 
p. 20 ; SCHEINER, 1976, p. 14 ; BRUNO, 1967, p. 43, 68-69).

Havia pequenas culturas de cana já nos primeiros postos de trocas 
dos portugueses na baía de Guanabara. Em 1569, os padres da 
Companhia de Jesus já administravam plantações e engenhos de 
açúcar nas encostas da Serra da Carioca, aos fundos da lagoa de 
Jacarepaguá. Este é o primeiro uso registrado de terras do PNT 
por europeus. Suspeita-se ainda que, logo depois da expulsão dos 
franceses do Rio, os portugueses montaram alguns canhões nas 
encostas da Serra da Carioca voltadas para a entrada da baía de 
Guanabara. Mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, houve plantações 
de cana e engenhos em muitos trechos baixos próximos das baías 
de Guanabara e Sepetiba. A sua escala não parece ter sido tão 
grande quanto a dos Campos dos Goitacazes, mas foi sem dúvida 
o primeiro uso agroindustrial sistemático dos europeus das terras 
na área da cidade do Rio de Janeiro. É claro que florestas foram 
cortadas para dar lugar às culturas, fornecer lenha aos engenhos 
e dar lugar a pastos. Significativamente, esses canaviais parecem 
ter se concentrado nas terras planas ou levemente onduladas, 
nas imediações da cidade (IBDF, 1981; SCHEINER, 1976, p. 8).

Em 1711, algumas encostas ainda densamente florestadas da Serra 
da Carioca, próximas da cidade, provavelmente no atual bairro 
de Santa Tereza, ajudaram curiosamente a população do Rio de 
Janeiro. Corsários franceses, comandados por Duguay-Trouin, 
atacaram e tomaram a cidade. Enquanto as autoridades – que 
fugiram para o então distante porto de Iguaçu – lidavam com 
a situação, o povo da cidade fugiu com os seus pertences e se 
escondeu por dias seguidos nas florestas. Essa foi, é claro, apenas 
uma emergência. Os primeiros habitantes permanentes da área 
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do PNT foram quase certamente lenhadores e carvoeiros, negros 
ou muatos livres que forneciam madeira de construção, lenha e 
carvão aos habitantes da cidade. 

Ainda assim, é consensual entre os estudiosos da história da cida-
de que as florestas nativas dos terrenos mais altos do atual PNT 
permaneceram virtualmente intocadas até 1750. Alguns trechos 
dessas florestas sobreviveram bem mais do que isso, pois no início 
do século XIX ainda havia na Serra da Carioca mata suficiente 
para dificultar o acesso a um quilombo relativamente grande que 
a polícia da cidade levou anos para desbaratar (SCHEINER, 1976, 
p. 8, 14). Assim, a Serra da Carioca era uma fronteira florestada 
imediata da cidade do Rio de Janeiro, ainda em meados do século 
XVIII, tal como a Serra do Mar e o Vale do Paraíba eram fronteiras 
florestadas mais remotas para a população litorânea da área do 
Rio de Janeiro.

Como vimos na Parte I deste texto, as florestas da Serra da Ca-
rioca foram as primeiras do Brasil a sofrer devastação de larga 
escala especialmente para a criação de grandes fazendas de 
Coffea arabica. A população e a atividade econômica do Rio de 
Janeiro vinham crescendo aceleradamente desde que a cidade se 
estabelecera como porto da atividade mineradora das remotas 
Minas Gerais. Em 1763, quando se tornou capital nacional, a cida-
de tinha cerca de 40 mil habitantes. No década de 1780, já havia 
muitas fazendas de café num raio de até 8km do centro urbano, 
ocupando principalmente terras baixas. Como foi destacado an-
teriormente, quando a Coffea arabica se encontrou com a Serra 
da Carioca, floresceu com alta produtividade. Embora algumas 
encostas mais íngremes tenham sido poupadas (como Sumaré 
e Paineiras), outras mais suaves (Gávea, Grajaú, Catumbi, Santa 
Tereza, Rio Comprido, Andaraí, Jacarepaguá etc.) foram cobertas 
de cafezais ainda antes de 1800. 

Entre 1780 e 1820, uma curiosa combinação de fazendeiros 
brasileiros, nobres portugueses, nobres franceses (exilados pela 
revolução, pelas guerras napoleônicas ou pela derrota napoleôni-
ca), militares ingleses e diplomatas estrangeiros, fez fortunas com 
suas fazendas de café nas imediações da cidade do Rio de Janeiro. 
Algumas fazendas eram grandes, com 60 mil a 100 mil pés cada. 
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Muitas plantações comerciais de cana ou de subsistência (man-
dioca, feijão e milho) foram deslocadas pelo café de lotes mais 
antigos. Dezenas de quilômetros quadrados de densas florestas 
nativas e secundárias da Serra da Carioca foram devastadas, em 
cerca de uma década. Em 1800, o café das montanhas do Rio era 
considerado o melhor produzido no Brasil. (SCHEINER, 1976, p. 
11-13 ; IBDF, 1981, p. 40-41 ; ATALA et al. 1966, p. 15-17 ; MAYA, 
1967, p. 19-22). Coube, assim, à Serra da Carioca, uma autêntica 
“ilha montanhosa” florestada, uma réplica em pequena escala da 
Serra do Mar, o papel de área de experimentação para a grande 
cafeicultura montanhesa fluminense do século XIX. 

Além de seu status de capital, de seu movimentado porto e de suas 
primeiras grandes fazendas de café, o Rio de Janeiro teve outro 
estímulo para o seu crescimento na primeira década do século 
XIX. Em 1808, fugindo de tropas napoleônicas que invadiram 
Portugal, o Príncipe Regente João VI empacotou apressadamente 
os seus pertences e cruzou o Atlântico para se estabelecer na sua 
colônia brasileira. Ele trouxe a sua família, inclusive D. Maria I, 
a enlouquecida rainha oficial de Portugal, e mais de 20 mil pes-
soas, entre cortesãos, nobres, militares, clérigos e suas famílias. 
O destino da maioria dessa enorme comitiva foi a cidade do Rio 
de Janeiro. 

A chamada “transmigração da família real” foi, na verdade, uma 
verdadeira enxurrada populacional. A chegada de quase 20 mil 
novos habitantes, de um dia para o outro, representou para o Rio 
um crescimento populacional instantâneo da ordem de 25%, já 
que a população anterior da cidade era de cerca de 80 mil. Um 
contingente tão grande de habitantes novos, quase todos ricos 
ou poderosos, provocou mudanças profundas na vida da cidade 
e multiplicou as suas já alentadas demandas sobre o ambiente 
local. Os recém-chegados tiveram acesso privilegiado a casas e 
terras, inclusive pela expulsão arbitrária dos seus moradores. A 
área da Serra da Tijuca, tomada por lucrativas fazendas de café 
pertencentes à elite nativa, foi uma opção naturalmente atraente 
de moradia para os integrantes da extensa ‘família real’ (ATALA 
et al., 1966, p. 16-17).

A partir de 1808, a “Tijuca Imperial”, nome extra-oficial da área 
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depois de 1822, recebeu portanto um influxo de novos e podero-
sos habitantes. Eles foram atraídos pelas suas lucrativas fazendas 
de café, pelo seu clima ameno e pelo seu acesso relativamente 
fácil ao centro da cidade, distante cerca de 15 km, por estradas e 
ruas relativamente boas. Algumas famílias usavam suas casas na 
Serra da Tijuca apenas para fins-de-semana ou veraneio. Ainda 
não havia uma cidade de veraneio estabelecida na mais distante 
Serra do Mar, para abrigar os europeus que não suportavam os 
sufocantes verões da Planície Costeira. (MAYA, 1967, p. 18). Assim, 
as grandes pressões demográficas, econômicas e ambientais ante-
riores a 1808 foram agravadas com a chegada ao Rio da ‘família 
real’ de 20 mil pessoas.

O ambiente do Rio começou a emitir graves sinais de desgaste 
pouco depois, na forma de crises no abastecimento de água potá-
vel. Já em 1817, João VI, ainda vivendo na cidade, baixou decreto 
em que determinava o fim do corte de árvores junto a mananciais 
e nas beiras do riachos nas proximidades da capital. No ano 
seguinte ele ordenou a avaliação de algumas terras particulares 
com o objetivo de promover sua compra e administração pelo 
governo da cidade, tendo em vista a necessidade de preservar 
os rios ameaçados (ATALA et al., 1966, p. 16 ; SCHEINER, 1976, 
p. 14). Essas foram as duas primeiras iniciativas governamentais 
registradas no sentido de salvar os mananciais da Serra da Ca-
rioca. De fato, era preciso agir. O ambiente do Rio continuou a 
se deteriorar, no sentido de perder de capacidade de sustentar 
a população humana residente. A cidade foi atingida por secas 
severas nos anos de 1824, 1829, 1833 e 1844, entremeadas com 
algumas estiagens menos graves. A destruição da vegetação em 
torno dos mananciais da Serra da Carioca se combinava com chu-
vas menos abundantes e produzia grandes deficits no suprimento 
de água potável. Os pequenos rios secavam ou viraram filetes. 
Quando os verões chuvosos reestabeleciam os seus fluxos, suas 
águas, antes cristalinas, ficavam turvas, cheias de sedimentos 
oriundos dos morros devastadados. O fenômeno das enxurradas 
se tornou rotineiro: a falta de cobertura vegetal fazia com que 
toda as águas das grossas chuvas tropicais de verão escorressem 
em grande volume e velocidade diretamente para as calhas dos 
riachos, provocando inundações repentinas nas partes baixas 
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da cidade. Dessa forma, a exaustão do complexo de recursos 
“madeira-lenha-carvão vegetal” degradou o recurso “solo” e afetou 
seriamente o ciclo do recurso “água potável”.

Um cronista calcula que nos quatro anos de grandes secas hou-
ve um déficit de 85% no suprimento de água potável do Rio de 
Janeiro, através do sistema de chafarizes públicos, alimentado 
principalmente pelo rio Carioca. É possível que a cifra esteja 
exagerada. Uma estimativa mais conservadora para a população 
carioca nestes anos leva a crer que o déficit ficou em torno de 65%, 
assim uma situação muito grave. Independentemente da cifra, a 
seca de 1844 foi tão evidentemente séria que o governo imperial, 
que administrava a cidade, retomou a idéia dos decretos de João 
VI e passou a tratar da aquisição de terras particulares próximas 
dos mananciais e dos cursos dos riachos da Serra da Carioca, 
com o objetivo de reflorestá-las (ATALA et al., 1966, p. 12-13). Já 
havia, portanto, alguma consciência da necessidade do replantio 
das florestas dizimadas para a regularização do abastecimento 
de água. No entanto, como é frequente – quase constante – nas 
crises ambientais vividas pelas sociedades humanas, a consciência 
não se traduziu necessariamente numa ação corretiva imediata.

Nas décadas de 40-50 do ano de 1800, como foi mencionado antes, 
as principais frentes de expansão da cafeicultura estavam longe do 
Rio e de suas imediações. O café carioca se exaurira junto com os 
solos dos morros da cidade. A Coffea arabica agora se espalhava 
pela Planície Costeira ao norte da Baía de Guanabara, pela Serra 
do Mar e pelo Vale do Paraíba do Sul, por vezes a mais de 150 
km do Rio. Se algum dia um país de cultura predominantemente 
européia teve um aviso claro do que a sua agricultura comercial 
estava fazendo com as suas terras, este país foi o Brasil do século 
XIX. Bem no coração da capital, nas visibilíssimas encostas da 
Serra da Carioca, estavam as marcas eloqüentes e incontrovertíveis 
da passagem da cafeicultura: encostas nuas, devastadas, erodidas, 
por vezes cobertas com capins e samambaias. A flora e a fauna 
originais tinham sido virtualmente destruídas. Do ponto de vista 
deste texto, o mais importante nessa paisagem devastada eram 
os riachos. Suas águas, agora poucas e turvas, não mais saciavam 
a sede da máquina urbana carioca.
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A alternativa de buscar água para o Rio de Janeiro numa fonte 
mais distante e abundante, só parece ter sido cogitada seriamente 
depois de 1870. É oportuno lembrar que a face atlântica da Serra 
do Mar oferecia vários rios que, embora pequenos em termos 
absolutos, tinham muito mais volume de água que os riachos 
oriundos da Serra da Carioca. No entanto, os trechos montanho-
sos desses rios, de onde a água potável poderia ser conduzida 
através de dutos para a cidade, ficavam a algumas dezenas de 
quilômetros. Ficavam além do chamado “sertão carioca”, o largo 
trecho de Planície Costeira que separa o centro da cidade da 
Serra do Mar. Buscar água tão longe assim não era uma solução 
simples ou imediata.

Por isso, na década de 1840, os administradores do Rio foram 
pressionados a recuperar os pequenos riachos da Serra da Cario-
ca, que até então tinham fornecido fielmente a sua água para a 
cidade em crescimento. De qualquer forma, é errado julgar que o 
reflorestamento feito a partir da década de 1860 tenha resultado de 
uma imposição considerada incontornável pelos atores da época. 
Ao contrário, concordo com Raymundo Otoni de Castro Maya, 
um perito na história da Floresta da Tijuca, quando ele diz que o 
replantio das florestas locais, mesmo naquelas circunstâncias de 
pressão, foi um acontecimento casual (ATALA et al., 1966, p. 51 
; IBDF, 1981, p. 42-43).

Minha opinião é que as encostas nuas e erodidas da Serra da 
Carioca, e da Serra da Tijuca, na ausência do problema de supri-
mento de água para a máquina urbana do Rio, teriam permane-
cido como estavam ou seriam convertidas pela iniciativa privada 
em áreas de pastoreio ou residenciais. Isso ocorreu, aliás, com 
muitos outros morros devastados pelo café no Rio de Janeiro e 
nos seus arredores (Santa Tereza, Catumbi e Rio Comprido). Foi 
a ameaça de ficar sem água que levou os administradores do Rio 
a subtrair as terras da Serra da Tijuca da lógica predatória da 
iniciativa privada e a desenvolver um reflorestamento público 
de grande porte (para a época) para restabelecer os seus mana-
ciais. A origem mais remota do PNT foi, portanto, uma rara – em 
qualquer lugar – política de recuperação de uma área degradada 
pela ação humana.
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O fato de não haver um autêntico “rio de janeiro”, conforme o 
erro de exploração dos portugueses em 1502, estava se tornan-
do dolorosamente real para os habitantes da cidade do Rio de 
Janeiro, 350 anos depois. A partir de 1844 e por quase 50 anos, 
uma série de decisões de política ambiental foram deslanchadas 
para restabelecer os modestos mananciais da cidade. Embora a 
situação fosse quase urgente, o governo imperial foi notavelmente 
lento e vacilante na tarefa de restabelecer a saúde, ou melhor, a 
própria existência da floresta da Serra da Tijuca, para garantir a 
sobrevivência de seus riachos.

Depois que as plantações de café na Tijuca foram abandonadas 
ou não davam mais grandes lucros, “[A]s grandes fazendas [da 
Serra da Tijuca] foram aos poucos retalhadas em chácaras onde 
passaram a residir importantes cavalheiros da Corte Imperial”. 
Assim, a “Tijuca Imperial” continuava a ser, depois de 1820, um 
local de moradia ou veraneio cobiçado pelas elites cariocas. Deve 
ser lembrado que nessa mesma época famílias estrangeiras, polí-
ticos importantes e a própria família real começavam a construir 
nas encostas mais distantes da Serra do Mar – perto das atuais 
Petrópolis e Teresópolis – refúgios contra o calor e a insalubridade 
do Rio (IBDF, 1981, p. 41).

É simples demais afirmar que as florestas da Serra da Tijuca foram 
restauradas para atender os interesses dos ricos e poderosos que 
residiam nas suas imediações. O estudo da cronologia da questão 
revela justamente o contrário: a ação governamental foi lenta 
demais para o bem-estar da elite carioca – que simplesmente 
desertava a cidade no verão – e para o crescimento da cidade. 
Os ricos construíram sua solução privada, as suas casas de ve-
raneio na serra. A falta de água, um problema da esfera pública, 
afetava todos os habitantes da cidade, ricos, remediados, pobres 
e escravos.

As ordens de João VI, datadas de 1817 e 1818, no sentido de 
cessar o corte de florestas e de avaliar terras particulares, foram 
virtualmente ignoradas por mais de 30 anos. Alguns tanques e 
reservatórios foram criados nas décadas de 1830 e 1840 na Tijuca 
e nas Paineiras e alguns pequenos riachos foram desviados para 
abastecê-los. Nos anos de 1833 e 1837 o governo nacional criou 
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duas obscuras “reservas florestais” na Serra da Tijuca, aparen-
temente sem efeito prático (ATALA et al., 1966, p. 23-24; IBDF, 
1981, p. 9). A tarefa básica, por miopia ou inoperância, estava 
sendo adiada. Era preciso tornar públicas as terras e fazer nelas 
um reflorestamento que garantisse fluxos de água confiáveis para 
preencher tanques e reservatórios.

Entre 1845 e 1848 o governo imperial iniciara um programa emer-
gencial de replantio de árvores em terras particulares na Tijuca. 
Coincidência ou não, os rios afetados mantiveram os seus fluxos 
de água naqueles anos. Mas era impossível coibir novos cortes 
de árvores nas terras particulares, principalmente por parte dos 
carvoeiros (ATALA et al., 1966, p. 23-24). Era preciso, portanto, 
combinar o controle público da terra com o reflorestamento. 

Em 1844, o Ministério do Império, que administrava a cidade do 
Rio de Janeiro, finalmente deu início ao adiado processo de avaliar 
terras particulares das montanhas próximas. Não houve muita 
pressa. Em 1853, a Serra da Tijuca ganhou um ‘aliado estratégico’ 
dentro do ministério de Pedro II: Luis Pedreira do Couto Ferraz, 
mais tarde Visconde de Bom Retiro. Morador da ‘Tijuca Imperial’ 
e amigo pessoal do imperador, foi na sua gestão de ministro do 
Império que foram feitas as avaliações de terras particulares a 
serem adquiridas. As propriedades ficavam nas encostas dos picos 
da Tijuca e do Papagaio, entre o Alto da Boa Vista, a Pedra do 
Conde e o Açude da Solidão. 

As desapropriações vieram só em 1856. O governo imperial ad-
quiriu um pequeno número de propriedades estrategicamente 
localizadas junto aos mananciais e altos cursos dos rios Carioca, 
Maracanã e Comprido. As ordens originais de João VI tinham 
então quase 40 anos (ATALA et al., 1966, p. 22; SCHEINER, 1976, 
p. 18). Foi necessária a interferência de um ‘amigo’ influente da 
Tijuca para apressar a recuperação florestal da área. Assim, o re-
plantio da Floresta da Tijuca dependeu de um ‘jeitinho’, ou seja, 
da influência de relações privadas na esfera pública.

Alguns anos se passaram antes de qualquer trabalho efetivo. A 
questão do abastecimento de água foi nesse meio tempo transfe-
rida, em 1859, para o recém-criado Ministério da Agricultura, Co-
mércio e Obras Públicas. Quando se certificou de que controlava 
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uma área razoável de propriedades vizinhas, o primeiro ministro 
da Agricultura, Manuel Felizardo de Souza, publicou em 11 de 
dezembro de 1861 um documento com “instruções provisórias” 
para a administração das terras adquiridas. Aí é que se vê pela 
primeira vez um projeto governamental abrangente e sistemático 
de recuperar os mananciais da cidade pelo reflorestamento. Hoje 
em dia, essas “instruções” são consideradas, com certo exagero, o 
documento fundador do PNT. Elas determinavam o “plantio regu-
lar de árvores” nas “Florestas da Tijuca e das Paineiras”, baseado 
num “sistema de mudas” de “espécies nativas”. Cada floresta teria 
um “administrador” – um cargo remunerado – um feitor e uma 
equipe de escravos (ATALA et al., 1966, p. 28-29).

 Nesse momento entrou em cena o principal personagem do drama 
de restauração florestal da Serra da Tijuca. Manuel Gomes Archer 
(1821-1905) foi nomeado “administrador da Floresta da Tijuca” em 
18 de dezembro de 1861. Seis escravos negros foram designados 
para trabalhar com ele: Eleutério, Constantino, Manuel, Mateus, 
Leopoldo e Maria. Um feitor completava a equipe. Esses escravos 
podem ter sido cedidos por particulares, mas o governo imperial 
tinha a guarda de muitos escravos, apreendidos na repressão ao 
tráfico ilegal e mantidos fora do mercado regular, com um status 
jurídico indefinido. Era relativamente comum empregá-los em 
obras públicas, principalmente na capital. Pode ter sido o caso 
dos trabalhadores de Archer.

O ‘major’ Archer, como era e ainda é conhecido, não era oficial do 
Exército. Embora as fontes disponíveis não mencionem a possibi-
lidade, seu título de ‘major’ talvez derivasse de sua participação 
na Guarda Nacional, a milícia civil imperial. Natural de Santos, 
Archer era fazendeiro em Guaratiba, província no litoral a cerca 
de 50km do centro do Rio de Janeiro. Aparentemente, ele carecia 
de qualquer instrução formal em botânica ou manejo florestal. Mas 
era conhecido, em 1861, como um perito na vegetação nativa flu-
minense, ou seja, em florestas tropicais úmidas litorâneas (ATALA 
et al., 1966, p. 28-29).2 É quase certo que Archer era autodidata.

Archer mostrou ser o homem talhado para a tarefa de recuperar 

2	 Agradeço	a	Paulo	Bastos	Cesar,	pesquisador	da	vida	e	do	trabalho	de	Archer,	
por	me	dar	algumas	informações	sobre	a	vida	injustificadamente	obscura	do	
replantador	da	Floresta	da	Tijuca,	através	de	comunicação	pessoal.
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as florestas da Serra da Tijuca, combinando pertinácia, saber e 
grande capacidade de trabalho. Comandou a fase mais importante 
do trabalho que resultou na Floresta da Tijuca, a primeira e ainda 
a maior experiência de reflorestamento tropical e de múltiplas 
espécies nativas realizada em qualquer parte do mundo. Duas 
semanas depois de nomeado Archer e sua equipe estavam em 
campo, reconhecendo o terreno e plantando as primeiras das 
dezenas de milhares de mudas introduzidas na área durante a 
sua administração de 12 anos. 

Archer trabalhava sistematicamente, concentrando esforços em 
algumas encostas, aparentemente as mais erodidas, cobrindo-as 
com certas combinações de espécies de árvores. Embora isso 
não seja mencionado nas fontes disponíveis, a distribuição das 
espécies plantadas talvez refletisse o seu conhecimento da dis-
tribuição natural das espécies nos diversos estágios de sucessão 
e de maturidade da floresta tropical nativa. Se isso ocorreu, teria 
sido uma tentativa pioneira de reflorestamento com base na imi-
tação da complexidade biológica dessas florestas, técnica ainda 
hoje pouco desenvolvida e menos ainda aplicada em projetos de 
reflorestamento tropicais.

Archer usava mudas, ao contrário de sementes ou árvores já cresci-
das usadas por outros. As origens de suas mudas dão outras pistas 
da história ambiental do Rio. Inicialmente ele empregou mudas 
coletadas na vizinha Floresta das Paineiras, mais bem preservada, 
e que tinha outro administrador, Tomás Nogueira da Gama. A 
forte declividade dos seus terrenos tinha poupado a Floresta das 
Paineiras dos cafezais e suas florestas foram apenas seletivamente 
exploradas para extração de lenha e carvão. Ele trabalhou tam-
bém com mudas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado em 
1810, entre as margens da lagoa Rodrigo de Freitas e as encostas 
mais baixas da Serra da Gávea. As florestas locais, semelhantes 
às da Tijuca e Paineiras, também foram vitimadas por cafezais. O 
Jardim Botânico foi a origem das mudas de espécies exóticas – 
estranhas à flora nativa brasileira -plantadas na Floresta da Tijuca, 
pois uma de suas funções era a aclimatação de espécies vegetais 
de outras terras. As “instruções provisórias” previam, aliás, o uso 
de mudas do Jardim Botânico. Archer empregou também mudas 
desenvolvidas num criadouro da sua fazenda em Guaratiba e, 
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possivelmente, outras coletadas nas florestas remanescentes da 
região. Mais tarde, ele fundou um criadouro de árvores dentro 
da própria Floresta da Tijuca.

Em 1867, o governo adquiriu mais algumas propriedades na 
Serra da Tijuca, aumentando a área potencial do projeto de re-
florestamento. Em 1873, Archer já ordenava o corte de algumas 
“árvores selvagens” remanescentes, cujas sombras protegeram o 
crescimento das novas mudas. O emprego de mudas adequadas, 
retiradas de florestas próximas e semelhantes ou nutridas em 
criadouros locais, dentro de um plano de longo prazo, distingüiu 
o reflorestamento de Archer das tímidas tentativas anteriores. 
Em 1870, uma nova seca no Rio de Janeiro deu ao seu trabalho 
um pouco mais de publicidade e apoio governamental (ATALA 
et al., 1966, p. 33-35 ; IBDF, 1981, p. 9 ; SCHEINER 1976, p. 15). 
Mas o trabalho de Archer teve três outros aspectos que fizeram 
dele uma experiência pioneira e ainda única na ciência e na tec-
nologia do manejo de florestas: o ritmo de plantação, o índice 
de sobrevivência e o emprego preferencial de espécies nativas. 
Tratarei dos dois primeiros pontos a seguir e do terceiro mais à 
frente, ainda no presente capítulo.

Entre 1862 e 1874, quando se demitiu do posto, Archer deve ter 
contado com uma média de 10 escravos e um feitor. Freqüen-
temente ele nao tinha mais que os seis escravos originais. Em 
1865, por exemplo, Archer perdeu alguns trabalhadores conse-
guidos no ano anterior, um sinal eloqüente da falta de visão dos 
seus superiores. Um dos motivos ostensivos para o seu pedido 
de demissão em 1874 foi precisamente a falta de trabalhadores. 
É preciso destacar que a sua pequena equipe realizava todas as 
tarefas necessárias ao reflorestamento: reconhecimento e limpeza 
dos terrenos, demarcação, derrubada de árvores mortas ou doen-
tes, localização, coleta e transporte de mudas, abertura de covas, 
transporte, plantação, cuidado e substituição de mudas, tarefas do 
criadouro, compra e transporte de equipamentos e suprimentos, 
tarefas domésticas, vigilância etc. O próprio Archer freqüentava 
assiduamente as frentes de trabalho e escrevia relatórios detalha-
dos. Ele ia ao centro da cidade para tratar de questões administra-
tivas e visitava de vez em quando a sua fazenda em Guaratiba, (à 
época ficava a dois dias de viagem do Rio) (ATALA et al., 1966).
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Os dados da Tabela 2 dão uma idéia do trabalho desenvolvido 
por Archer e sua equipe de escravos entre 1862 e 1874.

Tabela 2 Número de mudas plantadas na Floresta da Tijuca em 
anos ou períodos selecionados entre 1862 e 1872. 

(incluindo índices de sobrevivência)

(1) Provavelmente 1863-1865; (2) Provavelmente 1866-1868; (3) Estimativa
Fonte: Adaptado de Atala et al., Floresta da Tijuca, p. 31-35, citando os 
relatórios anuais de Archer.

As fontes disponíveis não dão um total preciso das mudas planta-
das na gestão de Archer. A cifra que consta de seu relatório final 
é de 61.852, mas se refere apenas às mudas sobreviventes. Pelos 
índices disponíveis de sobrevivência (em torno de 80%), podemos 
supor que Archer plantou 20% a mais, ou seja, mais de 12 mil. 

Assim, 72 mil mudas plantadas é uma estimativa razoável do de-
sempenho de Archer e sua equipe. Considerando uma média de 
seis escravos para toda a sua gestão, cada um deles teria plantado 
12 mil árvores em 12 anos, ou mil por ano ou, ainda, quatro por 
dia útil. Essas cifras, pelos padrões da indústria contemporânea 
de reflorestamento, são ridiculamente baixas, já que a divisão de 
trabalho se aprofundou muito em suas operações. Hoje em dia 
o plantador recebe as mudas prontas, num terreno previamente 
preparado, e planta centenas de mudas num único dia. As cifras 
referentes ao trabalho de Archer entre 1862 e 1874 parecem 
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muito positivas, levando-se em conta que: a) era uma obra pú-
blica; b) os trabalhadores eram escravos sem incentivo maior 
de produtividade; c) quase todo o plantio foi feito em encostas 
íngremes; d) faltava todo equipamento ou tecnologia moderna; 
e e) todas as tarefas complementares ao plantio eram executadas 
pela mesma equipe.

Os 80% de índice de sobrevivência também me parecem notavel-
mente altos. O uso intensivo de espécies nativas, a partir de mudas 
retiradas de florestas similares ou desenvolvidas em criadouros 
locais, deve ter sido responsável por outra faceta do bom desem-
penho. Em seu último relatório, de 1874, Archer reclamava, mais 
uma vez, do pequeno número de trabalhadores sob seu comando:

Se o número de trabalhadores não alcançar 30, como 
é indispensável, será necessário interromper novas 
plantações para cuidar exclusivamente das árvores já 
plantadas; se os atuais não podem desempenhar to-
das as tarefas exigidas pelas 61582 árvores plantadas, 
como seriam capazes de iniciar novas plantações? ( 
ATALA et al., 1966, p. 42).

A pergunta de Archer, na verdade, era derivada do próprio su-
cesso de seu trabalho. Tantas árvores foram plantadas e tantas 
sobreviveram que a sua equipe ficou sobrecarregada com a mera 
manutenção delas. Plantios adicionais, ainda necessários para 
consolidar os mananciais e cobrir as encostas, exigiam mais 
mão-de-obra.

No mesmo relatório Archer mencionava a prova mais eloqüente 
do sucesso do empreendimento, afirmando que

...todas as nascentes de rios que foram cobertas com 
árvores verteram mais água ou permaneceram num 
nível estável [em comparação com os níveis anteriores 
a 1862] (ATALA et al., 1966, p. 42).

Afinal de contas, esse era o principal objetivo do reflorestamento. 
A cidade bem que precisava das águas dos rios da Serra da Tijuca. 
O primeiro recenseamento oficial brasileiro, de 1872, contou 275 
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mil habitantes no Rio. Sua população quase triplicara desde 1822, 
quando era estimada em cerca de 95 mil.

Deve ser lembrado, a esta altura, que boa parte das terras adqui-
ridas na época pelo governo imperial para fins de reflorestamento 
jamais foi afetada por este ou qualquer outro empreendimento 
semelhante ao de Archer. Quando não foram invadidas, urbani-
zadas ou de alguma forma devolvidas à iniciativa privada, essas 
terras formaram capoeiras, algumas delas bem extensas. Foi em 
terras desse tipo – fazendas abandonadas que reverteram para 
capoeiras – que o governo federal criou, já nas décadas de 40/50, 
do ano de 1900, algumas florestas protetoras da união. Isso ajuda 
a explicar a concentração dessas unidades em torno do Rio de 
Janeiro, já que o governo da cidade desapropriou muito mais 
terras do que conseguiu reflorestar. Com mais trabalhadores e 
mais recursos, no entanto, é plausível supor que Archer tivesse 
conseguido realizar um reflorestamento significativamente maior, 
com os mesmos resultados positivos alcançados nos poucos qui-
lômetros quadrados reflorestados na Serra da Tijuca.

Aparentemente cético quanto à possibilidade de conseguir mais 
trabalhadores, Archer demitiu-se do seu posto em meados de 1874. 
Significativamente, foi convidado para trabalhar na preservação 
das matas remanescentes de Petrópolis, a essa altura consolida-
da como ‘capital do verão’ e como cidade de residência ou lazer 
para membros da família imperial e da alta sociedade carioca. O 
convite partiu do próprio imperador Pedro II. Ele eventualmente 
chegou à posição de administrador do Palácio Imperial de Pe-
trópolis (ATALA et al., 1966, p. 42 ; BANDEIRA, 1988). É possível 
que Archer tenha contribuído de alguma forma na preservação 
de florestas serranas mais tarde incluídas no Parque Nacional da 
Serra dos Orgãos e em outras unidades de preservação existentes 
na área do município de Petrópolis.

Archer e sua equipe realizaram o principal da tarefa de criar a 
replantada Floresta da Tijuca. Eles salvaram os seus riachos e res-
tabeleceram seus modestos fluxos de água. Mas o reflorestamento 
e a recuperação da área ainda não tinham terminado. Durante 
três anos, de 1874 a 1877, o posto de administrador da Floresta 
da Tijuca esteve vago. Em 1877 Gastão de Escragnolle assumiu o 
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posto. Era tenente-coronel reformado do Exército, desdendente 
de família francesa tradicionalmente residente na Tijuca. Aparen-
temente, Escragnolle teve muito mais apoio do que Archer. Ele 
continuou a tarefa de replantio de árvores, embora em escala e 
ritmo bem menores. As partes mais importantes da Serra da Tijuca 
tinham sido recuperadas na gestão de Archer. Assim, Escragnolle 
dedicou a maior parte da sua energia administrativa à tarefa de 
tornar a Floresta da Tijuca acessível a seus vizinhos e visitantes.

Não vi referência a qualquer documento oficial que anunciasse a 
mudança do caráter geral do empreendimento, que até então fora 
apenas um reflorestamento para fins de garantir abastecimento de 
água. Transformar a floresta num local de lazer e recreação parece 
ter sido idéia de Escragnolle. Com a ajuda de um naturalista e 
paisagista francês, Auguste F. M. Glaziou, Escragnolle desenvolveu 
seu projeto aparentemente pessoal de abrir estradas, parques, 
belvederes, chafarizes, trilhas, pontes e lagos artificiais na Floresta 
da Tijuca. Recorde-se que Glaziou foi um dos muitos naturalistas 
estrangeiros a explorar a Serra de Itatiaia. Trabalhou também no 
paisagismo do Campo de Santana e do Palácio Imperial de São 
Cristóvão, até hoje duas das mais densamente arborizadas áreas 
baixas da cidade (ATALA et al., 1966, p. 46-50 ; BRUNO, 1967, p. 
130). Assim, Escragnolle transformou a Floresta da Tijuca numa 
espécie de parque suburbano, nas franjas da capital imperial, 
destinado ao lazer da população em geral. Para mim, esse novo 
conceito foi um antecedente mais importante para o estabeleci-
mento do PNT, muitas décadas depois, do que o simples projeto 
de reflorestamento de Archer.

Ainda assim, o restabelecimento dos mananciais ainda era uma 
tarefa importante. Nos 11 anos da gestão de Escragnolle (1877 a 
1887) foram plantadas 21.500 novas mudas, menos de um terço 
da cifra de Archer para um período quase igual. Supondo o índice 
de sobrevivência em 80%, podemos então estimar que a Floresta 
da Tijuca foi restabelecida entre 1862 e 1887, com cerca de 95 
mil mudas, que se traduziram em 76 mil árvores sobreviventes. A 
Floresta da Tijuca foi criada, portanto, com 4.750 árvores plantadas 
por quilômetro quadrado, num período de 25 anos. Um número 
incerto de outras árvores, remanescentes das matas originais ou 
desenvolvidas em capoeiras, poderia ser adicionado a esse total 
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(ATALA et al., 1966, p. 50) Em lugar algum do mundo tropical 
houve um reflorestamento deste porte, empregando múltiplas 
espécies nativas.

Uma última observação sobre o problema de abastecimento de 
água do Rio de Janeiro é relevante para a história da Floresta da 
Tijuca e de outras encostas desflorestadas adquiridas pelo gover-
no. Em 1889, o governo imperial contratou o engenheiro Paulo de 
Frontin para realizar obras de captação das águas da cachoeira da 
Serra Velha e do rio São Pedro, no maciço da Pedra Branca. Mais 
distantes da cidade, essas fontes eram também mais abundantes 
que os riachos Carioca, Maracanã e Comprido, da Serra da Carioca. 
Frontin teve sucesso nas suas obras e nos anos seguintes os três 
riachos ficaram cada vez menos importantes no abastecimento 
geral de água para o Rio de Janeiro (ATALA et al., 1966, p. 51).

É relativamente seguro especular que essa obra de Frontin, se re-
alizada antes, teria prejudicado seriamente o replantio da Floresta 
da Tijuca. Uma fonte alternativa de água potável para o Rio teria 
certamente agravada a lentidão e a falta de firmeza do governo 
da cidade no replantio da Floresta da Tijuca. Não há, significati-
vamente, depois de 1887, registro de novos plantios de árvores 
em grande escala nas proximidades da Floresta da Tijuca. Aliás, 
é notável a parcimônia com que o governo imperial investiu no 
crucial problema de garantir o abastecimento de água na capital 
nacional entre 1862 e 1887. Archer e sua equipe, com algumas 
ferramentas simples e alguns animais, foram uma solução arte-
sanal e barata para um problema complexo e crucial.

Portanto, do ponto de vista da qualidade de vida da população 
carioca, o trabalho de Frontin veio no momento certo. A falta de 
água durou o suficiente para justificar o reflorestamento. Frontin 
trouxe mais água, mas num momento que ainda permitiu que o 
reflorestamento de Archer e Escragnolle se consolidasse numa 
área significativa. O Rio de Janeiro bem que precisava dessa nova 
fonte, pois desde 1872 a sua população quase duplicara, passando 
de 275 mil para 522 mil habitantes em 1890.

Não surpreende que a Floresta da Tijuca, entre 1889 e 1943, tenha 
vivido meio século de virtual abandono administrativo. As infor-
mações disponíveis sobre o destino das terras governamentais 
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reflorestadas dentro do perímetro urbano da capital nacional es-
casseiam para o período posterior às obras de Frontin. O terceiro 
– e último – administrador da Floresta da Tijuca foi Luis Pedreira 
de Magalhães Castro. Nada consta nas fontes consultadas sobre 
a sua curta gestão, entre 1890 e 1894 (MAYA, 1967, p. 28).

Um estudo bastante detalhado sobre os usos humanos da Serra 
da Tijuca, escrito por Tereza Scheiner, revela apenas as muitas 
mudanças de jurisdição sofridas pela área no meio século entre 
1890 e 1940. De 1874 até data não especificada, a Floresta da Tiju-
ca e outras terras públicas próximas foram consideradas reservas 
florestais manejadas pelo Ministério da Agricultura. De uma data 
também não especificada até 1941 elas ficaram subordinadas ao 
Ministério da Educação e Saúde. O Decreto-lei n. 3.889, de 5 dez. 
1941, devolveu a Floresta da Tijuca e outras terras à responsa-
bilidade do Ministério da Agricultura, mais especificamente ao 
seu Serviço Florestal Federal, coincidentemente ou não a mesma 
repartição incumbida de administrar os três parques nacionais 
brasileiros existentes à época. 

Em seguida, a Floresta da Tijuca, isoladamente, foi passada em 
1944 para a jurisdição do governo do Distrito Federal, através 
do Decreto-lei n. 7.182, ficando subordinada ao seu Serviço de 
Aguas e Esgotos. Em 1946, a Floresta da Tijuca foi mais uma vez 
remanejada administrativamente, aterrisando desta feita da Secre-
taria de Agricultura, Indústria e Comércio do mesmo governo do 
Distrito Federal (SCHEINER, 1976, p. 18-19; MAYA, 1967, p. 13). 
Para o período de 1887 a 1943, nada consta nas fontes consultadas 
quanto ao plantio de novas árvores ou à conservação da floresta 
restabelecida, nem quanto à manutenção dos equipamentos de 
recreação e lazer. Nesse meio século de enorme crescimento po-
pulacional do Rio, a Floresta da Tijuca e outras área florestadas 
sob domínio governamental parecem ter resistido sozinhas às 
crescentes pressões urbanas, sob uma administração eminente-
mente passiva, embora as favelas cariocas tenham nesse período 
invadido algumas de suas encostas.

A volta da Floresta da Tijuca à órbita do governo da cidade em 
1944 parece ter representado a ressureição de uma administração 
ativamente dedicada à sua conservação e preservação. As demais 
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terras governamentais florestadas em torno do Rio continuaram 
sob controle mais passivo do governo federal, na forma de Flo-
restas Protetoras da União criadas nas décadas de 40 e 50. Em 
1943, o prefeito do Rio, Henrique Dodsworth, convidou Raymun-
do Ottoni de Castro Maya para “restaurar a Floresta da Tijuca”. A 
gravidade das pressões urbanas era clara e bastou meio século 
de crescimento da máquina para exigir uma reforma profunda 
do jardim penosamente plantado. 

Maya era um rico industrial do Rio de Janeiro, conhecido como 
patrono de atividades artísticas e comunitárias. Sobre a sua própria 
gestão, de 1943 a 1947, Maya diz orgulhosamente que foi um ‘one 
dollar man’, ou seja, um administrador com salário simbólico, e 
que gastou alguns recursos financeiros próprios na proteção da 
área sob sua responsabilidade. Foi na verdade uma forma implí-
cita de “adoção” de um bem público por um cidadão particular, 
já que o poder público não cumpria a sua responsabilidade de 
zelar pela floresta. 

Vinte anos depois, Maya descreveu os seus objetivos assim:

Meu desejo era mostrar ao público o que é um par-
que nacional; a Floresta da Tijuca seria o exemplo em 
miniatura do que se poderia fazer em todo o país, 
aproveitando as belezas naturais e defendendo-as da 
‘civilização’, que entra com o machado devastador, 
derrubando as matas e aproveitando o húmus da 
terra, para pouco depois abandoná-la. (MAYA, 1967, 
p. 11-12, 14)

Maya evitou críticas à administração anterior a 1943, mas afirma 
que desde 1894 a área ficou sem um “responsável”. Ele diz que 
nesse período o governo do Distrito Federal manteve ruas e es-
tradas, enquanto o Ministério da Educação e Saúde e, depois, o 
da Agricultura, cuidavam da floresta e dos mananciais, de forma 
não especificada. É provável que o abastecimento de água ainda 
tenha sido a prioridade nas primeiras décadas do século XX. Maya 
é mais enfático ao dizer que as florestas e mananciais tinham 
sobrevivido bem àqueles 50 anos. No entanto, grande parte das 
obras de jardinagem e paisagismo de Escragnolle e Glaziou ti-
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nham sido tragadas pela floresta e pelo descaso. Praças, parques, 
trilhas, casas, lagos e outros equipamentos estavam em condições 
“muito ruins”. Maya apontou ainda que alguns limites da Floresta 
da Tijuca estavam indefinidos. 

Conforme avançavam as suas obras de restauração dos acessos 
e equipamentos de lazer, Maya sentiu que os seus esforços eram 
‘recompensados’ pelo fluxo regular de visitantes atraídos à Floresta 
da Tijuca. Ele afirma que aos domingos o público chegava a 5 
mil pessoas (ele provavelmente se refere ao ano de 1947). Não 
há registros de visitação para períodos anteriores que permitam 
uma comparação. Um detalhe interessante: Maya afirma que 
encontrou “oposição sistemática” do Serviço Florestal Federal ao 
seu projeto de transformar a Floresta da Tijuca numa miniatura 
de parque nacional (MAYA, 1967, p. 12-14, 28-30, 33). Assim, é 
bem possível que rivalidades interburocráticas (Prefeitura do Rio 
versus Ministério da Agricultura) tenham retardado a decisão de 
transformar a Floresta da Tijuca em parque nacional.

De qualquer forma, a administração de Maya resgatou muitas das 
instalações e equipamento da Floresta da Tijuca de um abandono 
de muitas décadas. Considerando que o crescimento da máquina 
urbana carioca continuou tão ou mais acelerado do que no século 
XIX, surpreende que ainda fosse possível salvá-los. Surpreende 
mais ainda que a floresta replantada não tivesse sido novamente 
devastada, como ocorreu com muitas capoeiras em outras encostas 
cariocas. No entanto, Maya aparentemente não promoveu qualquer 
plantio significativo de árvores. A floresta replantada, as capoeiras 
e os poucos remanescentes da mata nativa já compunham uma 
abóboda verde de grande extensão que agora contribuía para 
realçar a já afamada beleza natural do Rio.

A esta altura cabe analisar a flora do PNT. Os responsáveis atuais 
pelo parque consideram suas florestas em estado de ‘regeneração’. 
A reprodução natural de árvores foi restabelecida. Sob a compacta 
abóboda da floresta replantada ou secundária se formaram ricas 
comunidades de arbustos, ervas, trepadeiras, flores e gramas. 
Tecnicamente, a flora do PNT é considerada uma floresta tropical 
úmida secundária, cuja maturidade foi acelerada pela introdução 
de espécies típicas da floresta madura. O papel regulador da 
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ciclo hídrico dessa flora foi também restabelecido. Pelo menos 
148 riachos ainda rolam pelas encostas e ribanceiras do PNT e 
alguns deles fornecem água para casas e sítios isolados. Os riachos 
maiores, nos seus trechos baixos, foram integrados ao sistema de 
escoamento de água pluviais da cidade. O Maracanã e o Comrpido 
foram canalizados a céu aberto. Já o Carioca, do Cosme Velho ao 
Flamengo, foi inteiramente canalizado por debaixo da Rua das 
Laranjeiras (IBDF, 1981, p. 32, 44). Considerando o ritmo de ex-
pansão da máquina urbana carioca, as florestas do PNT até que 
prosperaram bem, tanto em termos da área efetivamente coberta 
quanto da sobrevivência dos rios por ela alimentados.

As florestas dentro do PNT, replantadas, remanescentes ou capo-
eiras, são típicas da Mata Atlântica. São densas e há um grande 
número de espécies vegetais por unidade de área, sobrevivendo 
num ambiente úmido e em terrenos acidentados. Os três tipos 
de floresta formam “uma série contínua de formas vegetais, de 
árvores, arbustos e ervas a trepadeiras e epífitas”, além de flores 
e gramíneas. A abóboda é densa o suficiente para sustentar um 
ambiente sombreado e úmido, ideal para a regeneração natural. 
O replantio de Archer e Escragnolle e a regeneração natural for-
maram a uma flora exuberante e diversificada. Mas a distribuição 
etária das árvores da Floresta da Tijuca indica, para especialistas, 
que ela é replantada. Ainda assim, tanto cientistas como leigos 
se impressionam com a diversidade da flora. Há pelo menos 30 
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, as grandes estrelas 
desse jardim replantado, entre as quais jequitibá, embaúba-pra-
teada, quaresmeira, ipê-amarelo, sapucaia, sibipuruna, pau-ferro, 
canela, pau-pereira, copaíba, jacarandá e pau-brasil. A araucária 
(pinheiro-do-paraná), nativa das florestas brasileiras temperada, 
subtropicais e tropicais de altitude, também foi introduzida na 
Floresta da Tijuca. Há árvores exóticas: mangueira, nogueira, 
jaqueira, figueira e eucalipto. Há ainda centenas de espécies de 
arbustos, ervas, flores, samabaiais, trepadeiras, cipós e epífitas. 
Líquens, musgos e algas completam o que os administradores do 
PNT chamam de “autêntico tesouro biológico” local (IBDF, 1981, 
p. 33-37, 37-39 ; LAROCHE, MATTOS, 1976 ; MATTOS et al., 1976 
; SANTOS, 1976, p. 54-68).

Duas observações finais sobre a flora do PNT: o reflorestamento 
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de Archer foi feito intencionalemnte com o emprego de múltiplas 
espécies de árvores nativas. Esse detalhe o distingue de outros 
projetos de reflorestamento, contemporâneos a ele ou atuais, 
nas quais geralmente prevalece uma única espécie arbórea de 
alto valor comercial, mesmo que o objetivo não seja o de apro-
veitamento da madeira para lenha, carvão ou construção. Archer 
evidentemente concebeu o replantio da Floresta da Tijuca com 
a finalidade de dar proteção permanente aos mananciais do Rio, 
e não como uma ‘cultura’ temporária de árvores a serem mais 
tarde cortadas (conforme a concepção da “engenharia florestal” 
alemã, da qual o próprio Archer parece ter sido um estudioso). 
De toda forma, tudo indica que a concepção do reflorestamento 
com múltiplas espécies nativas foi de total responsabilidade dele. 

Outro ponto a destacar é que a combinação de florestas restau-
radas, capoeiras e remanescentes do PNT representa um labora-
tório talvez único para estudos comparados de ecologia florestal 
tropical, permitindo observações e comparações de longo prazo. 
Em 1988, os três tipos de florestas do PNT próximas, somadas 
com algumas Florestas Protetoras da União, cobriam a área bas-
tante considerável de 175 km2, quase seis vezes a área do PNT. 
A relativa abundância de informação sobre as técnicas de Archer 
e sobre a história ambiental do Rio é outro fator favorável aos 
estudos científicos sobre florestas tropicais (SCHEINER, 1976, 
p. 19, também menciona a potencialidade do PNT para estudos 
científicos; Arquivo IBASE, Jornal do Brasil, 14/2/1988).

Vale a pena destacar que o bem-sucedido replantio da Floresta 
da Tijuca teve influência nula ou mínima na legislação e nas prá-
ticas brasileiras de reflorestamento. É um episódio infelizmente 
ignorado na cultura profissional de muitos engenheiros florestais, 
agrônomos, ecólogos e biólogos brasileiros. Ainda mais lamen-
tável é que muitos ambientalistas militantes do próprio Rio de 
Janeiro ignorem que a origem da Floresta da Tijuca é um projeto 
pioneiro de reflorestamento tropical com emprego de múltiplas 
espécies nativas.

Criação do Parque Nacional da Tijuca
Em 1960, a responsabilidade administrativa sobre a Floresta da 
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Tijuca foi repassada da Prefeitura do extinto Distrito Federal para 
o governo recém-criado Estado da Guanabara. Mas logo no ano 
seguinte, o governo federal criou, através do Decreto 50.923 de 
6 de julho de 1961, o Parque Nacional da Tijuca, que incluiu a 
floresta do mesmo nome. Parque Nacional do Rio de Janeiro foi 
o primeiro nome oficial dessa nova unidade de preservação, uma 
das 11 criadas entre 1959 e 1961. Assim, realizou-se o projeto 
de Raymundo Ottoni de Castro Maya de transformar a Floresta 
da Tijuca numa miniatura de parque nacional, dentro dos limites 
urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Mas o parque ficou maior do 
que ele planejava. Ele se compôs da Floresta da Tijuca, inclusive 
os seus equipamentos de lazer e recreação, e de nove Florestas 
Protetoras da União vizinhas ou próximas: Tijuca, Andaraí, Trapi-
cheiro, Gávea Pequena, Paineiras, Silvestre, Sumaré, Três Rios e 
Covanca. Por um acordo especial entre o Ministério da Agricultura 
e o governo da Guanabara, no entanto, a Floresta da Tijuca per-
maneceu sob administração estadual (SCHEINER, 1976, p. 20, 21).

O vale do rio Maracanã divide o PNT em duas partes distintas, 
separadas por bairros residenciais densamente povoados. Uma 
terceira seção do PNT, separada por residências e por ruas e 
estradas públicas, corresponde à antiga Floresta Protetora da 
União da Gávea Pequena, incluindo as pedras da Gávea e Pedra 
Bonita. As estradas e ruas que cortam o parque estão abertas ao 
trânsito rotineiro entre os diversos bairros. O túnel Rebouças, o 
maior túnel urbano do mundo, desde meados da década de 1970 
corta a base da Serra da Carioca e serviu para aliviar um pouco 
a intensidade do trânsito de passagem dentro do parque. Ainda 
assim, o PNT sobrevive numa agitada máquina metropolitana, a 
nona maior concentração urbana do planeta. Isso tem represen-
tando um sério handicap para o parque, desde as suas origens, 
como ficará claro nas páginas seguintes.

Em 1967, o Decreto n. 60.183, de 28 fev. 1967, redelimitou o par-
que e mudou seu nome oficial para Parque Nacional da Tijuca. 
Significativamente, parte das Florestas Protetoras da União de 
Covanca e Andaraí foram desmembradas do parque, já que várias 
favelas estavam firmemente implantadas nas suas encostas. Mas o 
parque continuou a ser administrado conjuntamente pelo governo 
federal (agora pelo recém-criado IBDF) e da Guanabara, que man-
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teve controle sobre a Floresta da Tijuca (SCHEINER, 1976, p. 21)

Administração e infra-estrutura do Parque Na-
cional da Tijuca 

Como seria de se esperar de um parque de tão fácil acesso e alta 
visibilidade pública como o PNT, há abundância de informações 
e análises a seu respeito. Selecionei para análise apenas algumas 
dimensões de sua situação atual e suas perspectivas. 

Um aspecto altamente positivo do PNT tem sido o seu apoio à 
pesquisa científica, especificamente a um importante projeto de 
arqueologia. Por iniciativa da Fundação Brasileira de Conservação 
da Natureza, sediada no Rio de Janeiro, organização ambientalista 
não-governamental, desde 1967 o arqueólogo Carlos Manes Ban-
deira e uma equipe de historiadores, arqueólogos e museologis-
tas vêm desenvolvendo escavações e estudos sobre a ocupação 
humana mais recente da área do PNT. As sucessivas direções do 
PNT têm dado apoio logístico e material ao projeto. Trata-se do 
mais longo projeto arqueológico já realizado no Brasil. Bandeira 
e sua equipe localizaram, escavaram e estudaram pelo menos 86 
sítios de casas de fazenda, senzalas, depósitos, aquedutos, fontes, 
trechos de estradas e outros artefatos humanos das falidas fazen-
das de café compradas pelo governo imperial a partir de 1856. 
Todos os sítios foram descritos em detalhe e milhares de objetos 
foram encontrados, recuperados e identificados. Correntemente, 
Bandeira pretende colocar esse material num Museu do Café a 
ser criado dentro no PNT. Além dos relógios, talheres, louças, 
panelas, fogões, cadeiras, ferramentas, canetas e demais objetos, o 
museu conteria reproduções das pinturas, desenhos e fotografias 
da área da Serra da Tijuca. É interessante destacar que Bandeira e 
a sua equipe localizaram pelo menos uma extensa plantação so-
brevivente de Coffea arabica, com “milhares” de plantas invasoras 
agora submersas na sombra da floresta restaurada (BANDEIRA et 
al., 1984, p. 1, 3-5 ; BANDEIRA, 1979, p. 89 ; BANDEIRA, 1988).

Esse museu de história social seria uma grande atração para os 
visitantes do parque e da própria cidade do Rio de Janeiro. Teria 
valor educacional inestimável. Nenhum outro local da cidade ou 
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instituição é mais apropriado para informar sobre o seu passado 
cafeicultor. É preciso destacar, no entanto, que o trabalho de 
Bandeira e sua equipe dependeu até agora mais do interesse e 
da iniciativa de uma organização não-governamental, a FBCN, do 
que da iniciativa ou apoio do governo federal.

Outro projeto científico importante, este oriundo da própria 
administração do PNT, se desenvolveu entre 1969 e 1974. Antô-
nio Aldrighi, diretor do PNT, e Adelmar Coimbra Filho, biólogo 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, conduziram um projeto 
pioneiro de manejo de flora e fauna no PNT. O projeto consistiu 
em duas partes. Em primeiro lugar foram plantadas mudas de 
espécies vegetais selecionadas pela sua capacidade de sustentar 
certas espécies animais. Eram árvores e arbustos frutíferos, alguns 
nativos, outros exóticos. Algumas orquídeas relativamente raras 
foram também plantadas. A segunda parte do projeto consistiu 
na introdução de espécies animais nativas. Números modestos de 
exemplares de 30 espécies de mamíferos, 100 espécies de aves e 
várias espécies de répteis foram soltos no PNT.

Aldrighi e Coimbra Filho descreveram seu trabalho em três ar-
tigos, que revelam também diversos aspectos naturais do PNT. 
O carro-chefe do projeto foi a tentativa de reintroduzir o hoje 
famoso mico-leão dourado (Leontopithecus rosalia) nas matas da 
Serra da Tijuca. Este primata que vive exclusivamente nas matas 
do Estado do Rio de Janeiro, estava então sob ameaça de extinção 
total. A reintrodução foi frustrada, principalmente por causa da 
presença de outra espécie de mico (Callitrix jacchus). Esta espécie 
é oriunda do Nordeste brasileiro e é comumente domesticada. 
Espécimes fugidos ou soltos procriaram e prosperaram nas matas 
do Rio. Seus representantes estavam já bem adaptados ao nicho 
ecológico que seria do mico-leão dourado nas matas da Tijuca e 
resistiram à sua reintrodução, expulsando os invasores dos seus 
territórios. Assim, os responsáveis pelo projeto transferiram os 
seus esforços de reintrodução do mico-leão dourado para outra 
área, estabelecida em 1974 como a Reserva Biológica de Poço das 
Antas, no município fluminense de Casimiro de Abreu, a cerca 
de 100km ao norte do Rio.

Outras espécies nativas e localmente extintas foram reintroduzidas 
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pelo projeto de Aldrighi e Coimbra Filho: os mamíferos tamanduá-
-mirim (Tamadua t. tetradactyla), a preguiça comum (Bradypus in-
fuscatus brasiliensis), a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus); 
aves, como diversas espécies de jandaia, periquitos, tucanos; pelo 
menos duas espécies de cobra, dois marsupiais, vários anfíbios 
e borboletas. Aldrighi e Coimbra Filho consideravam limitadas 
as suas perspectivas de sucesso, principalmente por causa do 
tamanho limitado do PNT, que provavelmente não teria área 
suficiente para sustentar populações geneticamente viáveis de 
algumas espécies. Eles mencionam também, como fator negativo 
para o seu trabalho, o “isolamento” da Serra da Carioca em rela-
ção à Serra do Mar, em cujas encostas havia habitats adequados 
para os animais. Com exceção das aves que voam, os animais são 
obviamente impedidos de migrar entre as duas serras através da 
Planície Costeira densamente habitada.

Os responsáveis pelo projeto mencionam também que a ilumi-
nação noturna da estátua do Cristo Redentor estava contribuindo 
para matar insetos fundamentais na cadeia alimentar e na polini-
zação. Neste ponto, no entanto, parece-me que a abundante ilu-
minação pública existente em outros trechos do PNT e na própria 
cidade do Rio de Janeiro devem ser tão ou mais prejudicias. De 
toda forma, em seu terceiro e último artigo, Aldrighi e Coimbra 
Filho reconhecem uma “clara melhoria” na situação da flora e 
da fauna do PNT desde o início do seu trabalho. Anos depois, 
Aldrighi ainda mencionava os efeitos positivos dos esforços de-
senvolvidos de 1969 a 1974 e, como diretor do PNT, considerava 
a possibilidade de fechar o parque à noite para combater uma 
nova onda de catadores de frutas e de caçadores clandestinos 
atraídos pela flora e fauna local (COIMBRA FILHO, ALDRIGHI, 
1971 ; 1972, p. 19, 20, 22, 23-32 ; 1973, p. 7-25). Quero destacar 
foram esses dois projetos – um arqueológico e outro de manejo de 
flora e fauna – foram os únicos de seu tipo jamais realizados num 
parque nacional brasileiro, de acordo com as fontes consultadas 
num estudo mais amplo que realizei sobre o sistema brasileiro 
de parques nacionais (DRUMMOND, 1988, cap. 4).

Outro aspecto curioso da ecologia do PNT são os animais do-
mésticos fugidos que nele encontram abrigo, mesmo que não 
se adaptem perfeitamente à area. Além do mico Callitrix jacchus 
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mencionado acima, aparentemente bem adaptado, muitos gatos 
e cachorros domésticos arredios vivem nas beiradas das florestas, 
visitando áreas de piquenique, em busca de restos de comida. 
Cabritos, galinhas e porcos criados em favelas vizinhas por vezes 
se aventuram pelas áreas menos arborizadas do PNT. 

Aves de outras regiões, fugidas de viveiros, gaiolas ou extraviados 
de suas rotas migratórias, usam o denso arvoredo do PNT para 
sobreviver. Helmut Sick, talvez o maior ornitólogo brasileiro, 
compôs uma lista de aves avistadas na municipalidade do Rio de 
Janeiro, chegando ao impressionante total de 410 espécies, das 
quais apenas cinco foram localmente extintas. Ele se baseou na 
literatura de naturalistas e viajantes e em décadas de observações 
próprias (SICK, 1983). As paisagens diversificadas do município, 
com litoral oceânico, baía, lagoas, mangues, pântanos, morros e 
montanhas são certamente os principais responsáveis pela riqueza 
da fauna de aves. As florestas preservadas no PNT dão, assim, a 
sua contribuição para abrigar essa rica fauna.

Alguns pequenos projetos de manejo florestal foram desenvol-
vidos em épocas recentes no PNT. Um relatório anônimo e sem 
data, provavelmente de 1978, descreve um projeto de “restaura-
ção” da flora, desenvolvido em alguns dos limites do PNT por um 
consultor especialista e uma firma de paisagismo. O objetivo do 
trabalho era “reduzir” as possibilidades de incêndios através do 
adensamento da flora de determinados locais degradados. Embora 
o relatório considere 90% do parque “cobertos pela abóboda flo-
restal”, os 10% restantes estavam “degradados” e sujeitos a fogos, 
por causa da predominância de capim colonião (Panicum maxi-
mum), gordura (Minus minutiflora) e sapé (Imperata contracta). 

Em invernos mais secos, os morros cariocas cobertos por esses 
capins são comumente sujeitos a fogos. O projeto se propunha a 
introduzir vegetação resistente ao fogo e capaz de competir com 
sucesso com os capins, preparando assim o terreno para a ex-
pansão da floresta úmida. O consultor selecionou 28 espécies de 
árvores, arbustos e outras plantas, favorecendo espécies nativas, 
de rápido crescimento e resistentes ao vento (RESTAURAçãO, 
1978, P. 1, 2, 5). O relatório indica que o trabalho de plantio che-
gou a ser iniciado em algumas áreas, como nas proximidades do 
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Mirante Dona Marta, mas ele não parece ter sido concluído. Os 
fogos de inverno continuam a ser comuns no PNT e imediações 
quando os meses de junho e julho são secos.

O enorme potencial de educação ambiental do PNT é pouquís-
simo explorado. Existe um Museu Federal da Fauna, criado na 
administração de Castro Maya, na década de 40, do ano de 1900. 
O museu faz parte do PNT, mas está localizado fora do perímetro 
do parque (encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 
São Cristóvão). Além disso, ele é de porte excessivamente modesto 
para uma cidade como o Rio de Janeiro. Em meados da década 
de 1970, a administração do PNT oferecia “passeios educativos 
guiados” através da Floresta da Tijuca, abertos à população em 
geral e a escolares. Eles foram interrompidos em 1976 por falta 
de pessoal especializado para servir de guia. Em 1987 e 1988, 
um grupo semi-amador de teatro, em convênio com a direção 
do parque, promoveu passeios e encenações ao longo das tri-
lhas da Floresta da Tijuca, atraindo um bom público infantil e 
transmitindo-lhe a história social da área. Não existe uma trilha 
interpretativa da flora do PNT, nem uma única árvore ou planta 
identificada (BRASIL FLORESTAL, 19

O Plano de Manejo do PNT foi publicado em 1981. Ele representa 
uma reflexão profunda sobre passado, presente e futuro da área. A 
equipe redatora avaliou o PNT como uma unidade de conservação 
“importante”, por vários motivos. Ele contém “amostras de floresta 
tropical úmida em regeneração”; alguns mananciais ainda abaste-
cem casas e sítios isolados; o parque é uma “opção de lazer” para 
a população e tem um “potencial turístico excepcional”. Em 1981, 
O PNT era o segundo mais visitado do Brasil, atrás do Parque 
Nacional de Iguaçu. Os “objetivos de manejo” colocados para o 
parque foram a preservação de florestas regeneradas “dentro de 
uma área metropolitana”, a proteção de espécies ameaçadas de 
flora e fauna, a preservação de mananciais e de belezas naturais, 
o apoio à pesquisa científica, a preservação de “sítios históricos” e 
a oferta de programas interpretativos, educacionais e recreativos.

O plano faz recomendações importantes. O zoneamento, por 
exemplo, era considerado fundamental para aliviar este parque 
eminentemente urbano das gigantescas pressões da megalópole 
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que o cerca. Recomendou-se o fechamento da estrada de rodagem 
para o Cristo Redentor. Os visitantes da famosa estátua estariam 
bem servidos apenas com o moderno trem. Os excursionistas po-
deriam caminhar até ela. Essa foi apenas uma de várias propostas 
para restringir a circulação de veículos particulares dentro do PNT. 
Embora eu concorde com essas restrições, o plano não leva em 
conta as repercussões que ela traria ao caótico trânsito carioca. O 
plano descreve ainda detalhados programas de “manejo ambien-
tal”, “uso público” e “operações”. Há vários projetos detalhados e 
orçados para melhoria das instalações do PNT. Um quadro ideal 
de pessoal apontava a necessidade de 335 funcionários (35 de 
administração, 100 trabalhadores manuais e 200 guardas). Na 
época, o PNT tinha apenas 98 funcionários.

Os picos e quase todas as áreas de encostas mais altas do PNT fo-
ram zoneadas como primitivas. Zonas de uso extensivo, incluindo 
algumas trilhas mais remotas e uma plataforma de vôo livre na 
Pedra Bonita seriam constituídas em torno das áreas primitivas. 
Areas de uso intensivo incluíam estradas, trilhas mais acessíveis, 
praças, áreas de piquenique, alamedas, lagos artificiais e insta-
lações para a educação ambiental. Uma zona histórico-cultural 
foi definida para alguns prédios, como a Capela Mayrink, a casa 
de Escragnolle e alguns sítios arqueológicos restaurados. Zonas 
de restauração foram criadas em diversos pontos do PNT onde 
se propunham projetos de recuperação natural e cultural (IBDF, 
1981, p. 39, 45, 49-50, 51-58, 71, 72-77). No seu conjunto, o Pla-
no de Manejo do PNT exibe um otimismo moderado quanto ao 
futuro do parque, o que não deixa de ser surpreendente, pois ele 
aponta realisticamente os seus numerosos e graves problemas.

Um relatório sem data (provavelmente de 1982), de autoria do 
diretor do PNT, Antônio Aldrighi, afirmava, num tom defensivo, 
que a sua administração mantém uma “...atividade constante de 
preservação e restauração de seus aspectos naturais”, através de 
“pessoal especializado”. Como exemplo, ele citou o plantio de 
árvores, arbustos e a reintrodução de animais, possivelmente 
referindo-se ao seu trabalho de 1969 a 1974, analisado anterior-
mente. Menciona o Museu Federal da Fauna e a existência de 
muitos projetos e relatórios de pesquisa como indicadores do 
valor científico e educativo do PNT. Pelo que pude apurar, os 
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projetos científicos realizados no PNT têm origem institucional 
externa ao PNT, contando apenas com o seu apoio logístico e 
administrativo. Otimisticamente, Aldrighi anunciava a construção 
de um centro de visitação, o que ainda não ocorreu. Ele afirmou 
ainda que a Companhia Souza Cruz, a maior fabricante brasileira 
de cigarros, estava dando apoio financeiro à administração do 
PNT, para projetos não especificados.

Em 1986, no entanto, Aldrighi mudou de tom. Denunciava o lixo 
e o entulho despejados no parque; queixava-se do número insu-
ficiente de guardas; era impossível controlar caçadores, coletores 
de frutas e motociclistas; grande parte do pessoal disponível era 
de firmas particulares de segurança e carecia de preparo para 
entender as funções de um parque nacional; serviços de limpeza 
eram contratados de firmas particulares. O mais grave era que 
várias favelas tinham invadido beiradas do parque, tendo sido de-
molidas. De positivo, Aldrighi anunciava que mais aves e animais 
terrestres tinham sido soltos no PNT e que um pequeno projeto 
de reflorestamento fora completado recentemente (ALDRIGHI, 
s.d., p. 3,4;

Em 1984, o arqueólogo Carlos Manes Bandeira, citado acima, 
apresentou um relatório pessoal à FBCN sobre o PNT. A situação 
descrita era de virtual dissolução do parque. Terras particulares 
ainda subsistiam na área do parque e nada estava sendo feito 
para resolver o problema. Havia um “crescimento assustador” do 
número de caçadores, do corte de árvores e do desvio de água 
de riachos para favelas. O arrendatário de um dos restaurantes do 
parque abertamente contratava trabalhadores para colher lenha 
nas florestas próximas, para alimentar a lareira do prédio. Várias 
clareiras precisavam de reflorestamento. Motociclistas destruíam 
as trilhas. Guardas eram escassos e os agentes de segurança de 
firmas particulares continuavam a ignorar as finalidades de um 
parque nacional.

· mesmo Bandeira, em 1985, apontava outros problemas 
do PNT: as áreas de visitação turística concentravam as atenções 
da administração; o antigo IBDF absurdamente autorizara uma 
firma particular de mineração a extrair algumas rochas isoladas 
de granitos ornamentais, depois do que ela passou a escavar en-
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costas; caçadores estavam deixando armadilhas nas matas, ferindo 
vários excursionistas. Ele concluía este novo relato de problemas 
dizendo que o PNT deveria ser administrado como uma “unidade 
de preservação permanente”, e não como uma mera “área de 
parques e praças” para turistas. (BANDEIRA,

Atrações do PNT3

Muitas páginas poderiam ser escritas a respeito dos muitos ar-
tefatos existentes no PNT e que de alguma forma influenciam 
na visitação e/ou indicam os usos humanos das área. Eis uma 
lista resumida e brevemente comentada dos principais artefatos 
encontrados ainda hoje no jardim do PNT:

  1. Dutos, canos, calhas, tanques e reservatórios, formando uma 
rede extensa mas nem sempre visível de equipamentos liga-
dos ao abastecimento de água em épocas mais remotas e, 
em alguns casos, ainda usados para escoamento de águas de 
chuva.

  2. Estradas, ruas, pontes, portões, trilhos de bonde, formando 
uma grande rede viária para atravessar o PNT ou passear den-
tro dele em veículos; alguns trechos mais planos de estrada 
têm sido usadas regularmente nos últimos anos por caminhan-
tes, corredores e ciclistas; existem marcações de distâncias 
pintadas na pavimentação e até nas pedras e árvores à beira 
do caminho.

  3. Uma ferrovia para visitantes da estátua do Cristo Redentor.

  4. Trilhas (usadas por excursionistas, cavaleiros e até motoci-
clistas).

  5. Linhas de transmissão destinadas a diversas estações de con-
versão nas partes mais baixas da cidade.

  6. Estações transmissoras e antenas de TV, radio e microondas, 
conspicuamente agrupadas no alto do Sumaré.

  7. Mais de 40 prédios de vários tamanhos, incluindo a Capela, 
Mayrink, a casa restaurada de Escragnolle, instalações admi-

3	 Esta	seção	se	baseia	principalmente	em	observações	pessoais	do	autor,	sen-
do	as	mais	recentes	feitas	em	agosto	de	1991.
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nistrativas, depósitos, restaurantes e outros.

  8. Um centro de visitação não-oficial, na praça Afonso Vizeu, 
incluindo bares, restaurantes e lojas de vendas de lembranças; 
mesmo localizados fora dos limites do parque, influenciam 
sua paisagem e sua visitação.

  9. Praças, belvederes, gramados, alamedas, lagos, estaciona-
mentos, bancos, mesas de piquenique, chafarizes, estátuas, 
esculturas.

10. Um hotel desativado (Paineiras), com 42 apartamentos e infra-
-estrutura conexa, inclusive uma estação ferroviária.

11. Pelo menos 10 casas particulares, escaladas para compra e 
desapropriação.

12. Uma plataforma de vôo livre.

Um observador mais atento encontrará muitos outros artefatos 
menos evidentes, sem necessidade de escavações arqueológicas. 
Há antigas fontes; cascatas artificiais; velhas muradas e ferragens; 
postes de luz e telefone; velhas trilhas e marcos de pedra. Lixo 
e entulho urbano de todo tipo denotam usos menos nobres do 
PNT: pneus, trilhos de bonde, fios, ferro-velho, moedas, chaves etc. 
Na década de 30, do ano de 1500, pelo menos algumas estradas 
do PNT foram usadas como pistas para corridas automobilísticas 
(IBDF, 1981 ; MAYA, 1967, p. 13-14 ; SCHEINER, 1976, p. 8). Todos 
esses artefatos indicam a variedade e a intensidade de vários sé-
culos de uso humano do insulado PNT: agricultura, abastecimento 
de água e lenha, lazer, esportes, residência, trânsito etc.

A localização, a infra-estrutura e a propria administração do PNT 
fornecem principalmente oportunidades de passeios curtos em 
estradas, a pé ou em veículos diversos, caminhadas relativamen-
te difíceis e pique-niques. Uma atração recente (desde meados 
de 1990) foi o fechamento da chamada Estrada das Paineiras ao 
trânsito de veículos motorizados nos sábados, domingos e feria-
dos. Isso permite que pedestres, corredores e ciclistas usem essa 
estrada asfaltada relativamente pouco inclinada, quase totalmente 
coberta por árvores e que permite belas vistas de vários trechos 
da cidade do Rio de Janeiro. Nesse trecho se podem ver grandes 
árvores antigas, misturadas com outras plantadas à beira da es-
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trada para fins ornamentais, além de alguns trechos de capoeira 
mais jovem, formados em áreas com deslizamentos e/ou fogos 
recentes.

As caminhadas pelas trilhas dentro da Floresta da Tijuca são ou-
tra atração, menos popular e de acesso muito mais difícil. Para 
chegar ao início das trilhas, o visitante automobilista incauto 
precisa ir até a Praça Afonso Vizeu, no Alto da Tijuca, e advinhar 
que por ali se chega à maior floresta tropical urbana e replantada 
do mundo. Isso porque o único aviso da sua proximidade é uma 
enferrujada placa, que diz apenas “Floresta”, escondida nos fun-
dos da praça, longe da rua principal de acesso. Há uma guarita 
na entrada desta seção do PNT, que, dependendo do dia, poderá 
estar: vazia; ocupada por um funcionário trabalhando com uma 
arma de fogo carregada e colocada ostensivamente em cima da 
sua mesa; ou ocupada por um funcionário que nunca ouviu falar 
das trilhas da floresta.

Um pouco além dessa guarita, por estrada asfaltada, o visitante 
mais teimoso chega a uma espécie de praça-estacionamento, nas 
imediações da chamada Cascatinha de Taunay, uma das mais po-
pulares atrações do PNT. A queda d’água tem cerca de 25 metros 
de altura, uma escadaria de acesso à sua base, grades metálicas 
e placas informativas. Ao lado dela fica um bar-restaurante, em 
casa que fica no mesmo local que a fazenda dos Taunay. No es-
tacionamento, provavelmente derivado do antigo terreiro de café 
da fazenda, há um marco datado de 1928, recoberto com azulejos 
pintados, com imagens e dizeres alusivos aos irmãos Taunay (Ni-
colau e Augusto Maria), “membros da Missão Artística Francesa 
de 1816”, que ali residiram. Há nessa praça um mapa estilizado, 
pintado em azulejos, das estradas e atrações do parque. Ele dá uma 
idéia bem vaga de como alcançar a floresta replantada e as trilhas. 

É a chamada estrada do Bom Retiro que leva até elas, depois 
de uns 6 km de asfalto defeituoso, tortuosidades e subidas ín-
gremes. Nas beiradas dos seus primeiros metros vêem-se por 
vezes os restos de uma estrada mais velha (barrancos, bancos e 
muradas). Prosseguindo, passa-se pela bem conservada Capela 
Mayrink, datada de 1860 e reformada em 1943, irregularmente 
aberta à visitação. A Capela contém pinturas no altar, doadas por 
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moradores do Alto da Tijuca, conforme reza uma placa. O chão 
é de madeira, há 12 bancos de madeira, altar, pequeno crucifixo, 
candelabro e pequenas imagens religiosas. A varanda externa 
tem belos gradis metálicos, chão de pedra e escadaria de granito 
ornamental. A capela é cercada por uma área calçada de pedra 
e ajardinada. 

Ao lado da capela há uma espécie de parque urbano, com gra-
mados, terreiros cobertos de areia, alamedas, bancos, banheiros, 
mesas de piquenique e antigas instalações do Clube Hípica. A 
estrada chega depois ao restaurante A Floresta, instalado numa 
casa restaurada. Em diversos pontos há banheiros públicos, alguns 
fechados. A essa altura se podem ver bem as encostas dos dois 
picos principais da área, Tijuca e Papagaio, um de cada lado da 
estrada. A estrada, em seus trechos finais, tem o asfalto bastante 
esburacado, torna-se íngreme e é margeada por vegetação plan-
tada com fins paisagísticos, inclusive grandes eucaliptos e plantas 
ornamentais diversas. No entanto, notam-se algumas árvores um 
pouco mais velhas, provavelmente sobreviventes do replantio 
pioneiro de Archer. A estrada tem várias esplanadas ou praças, 
fontes ou bicas de água potável, pedras grafitadas. Um belvedere 
mostra uma seção compacta da abóbada verde da floresta replan-
tada. Uma variante, a Alameda João Magessi, leva ao restaurante 
Os Esquilos, em outra casa restaurada. No estacionamento, um 
pequeno marco datado de 1928 homenageia o Barão de Escrag-
nolle (1821-1888), o segundo administrador do PNT. Mais abaixo, 
na mesma variante, chega-se a uma verdadeira praça urbanizada, 
com lago artificial, alamedas, bancos, mesas de piquenique etc. 
Uma placa de 1969 assinala um Recanto dos Pintores. Seguindo 
por outra variante, chega-se ao Açude da Solidão, outro recanto 
com requintado paisagismo de parque urbano.

A estrada principal termina no local chamado Bom Retiro, na 
verdade uma praça. Ela tem um marco de pedra em homenagem 
ao Barão do Bom Retiro – um dos responsáveis, como vimos, 
pelas desapropriações de terras particulares na área, na década 
de 1850 – com dizeres infelizmente ilegíveis. Há restos de um 
playground, mesas de piquenique, gramados, jardins e árvores 
plantadas, banheiros e uma bica d’água com banheira de mármo-
re. A praça é cercada por arvoredo denso, provavelmente todo 
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plantado, em tempos remoto e recente. Dos fundos dessa praça, 
sem sinalização alguma, parte a trilha de acesso aos dois picos. 
Depois de uns 300 metros bem íngremes, nos quais a trilha virou 
um verdadeiro leito de riacho, funda, lisa e lamacenta, chega-se a 
uma bifurcação, também sem sinalização, em que à esquerda se 
vai para o Papagaio e à direita para o Tijuca. O visitante incauto 
finalmente chega, e provavelmente ainda sem saber, a um dos 
principais trechos replantados entre 1862 e 1874. 

As trilhas são densamente arborizadas, úmidas, sombreadas, 
com alguns poucos trechos danificados por quedas de árvores e 
deslizamentos de terra. Um olhar bem informado nota que está 
num jardim florestal plantado. A ausência total de árvores anti-
gas, indica o desmatamento total, característico da cafeicultura 
fluminense, em contraste com as matas da estrada das Paineiras. 
Há também uma visível homogeneidade – ou um limite superior 
– na grossura dos troncos das árvores maiores, todas oriundas 
das mudas plantadas por Archer há cerca de 130 anos. As inú-
meras mudas ou árvores de porte menor nasceram depois, por 
processos naturais de regeneração. Essa distribuição etária não 
é própria das florestas nativas, nas quais se misturam árvores 
de muitas idades visivelmente distintas. Outra pista do replantio 
é um espaçamento relativamente regular entre as árvores mais 
velhas, inexistente em matas nativas primárias ou secundárias. 
O ambiente debaixo da abóboda é fresco e úmido, mesmo de-
pois de um verão seco, e é ideal para a reprodução espontânea 
das árvores maduras da floresta tropical atlântica. O caminhante 
vê, além das árvores, toda a rica variedade de formas vegetais 
das florestas do PNT. São poucas as clareiras ou trechos de solo 
grandes expostos ao sol. 

As trilhas para o Papagaio e o Tijuca têm trechos relativamente 
planos ou suavemente inclinados, mas nos seus trechos finais se 
tornam íngremes ou quase verticais, exigindo o uso das mãos. 
A vista dos dois picos é semelhante. De um lado se enxerga a 
Baixada de Jacarepaguá, inclusive o seu limite nas Pedras da Gá-
vea e Bonita, as lagoas e as praias da Barra da Tijuca e Recreio 
dos Bandeirantes, além de avenidas, viadutos, prédios e casas. 
De outro lado se vê boa parte das zonas central e norte do Rio. 
É possível perceber a continuidade das florestas, replantadas ou 
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capoeiras, descendo pelas encostas dos dois lados, até o início 
das áreas edificadas.

Situação atual
O PNT está claramente em processo de desagregação. A sua 
situação é tão grave que dificilmente seria revertida mesmo se 
fosse de fato administrado como um autêntico parque nacional. 
O PNT foi transformado num grande parque urbano, aberto às 
pressões indiscriminadas de uma metrópole carente de áreas 
verdes. Não difere muito de mais uma praça carioca degradada. 
A resistência da flora e da fauna do PNT é realmente admirável, 
especialmente considerando que entre 1872 e 1990 a população 
do Rio passou de 275 mil a 6 milhões e que grande parte desse 
crescimento populacional foi absorvido em favelas localizadas 
nos morros. As projeções apontam para a continuidade do cres-
cimento populacional.

As centenas de milhares de pés de Coffea arabica que ocuparam 
as encostas da Serra da Carioca proliferaram dentro de uma 
política de total laissez-faire no uso da terra para a agricultura 
comercial. A destruição ambiental resultante colocou em che-
que o crescimento da cidade quando ela era a capital nacional 
e a maior do País. O Rio de Janeiro tem tido um crescimento 
ambientalmente implacável. Nenhuma paisagem foi poupada: 
morros foram demolidos; lagoas, pântanos e manguezais foram 
aterrados; praias foram alargadas; túneis perfuraram montanhas; 
ilhas foram ligadas ao continente; rios foram canalizados; ruas e 
casas subiram morros. Deixado ao laissez-faire, o PNT não terá 
portanto qualquer chance de sobreviver.

Quando os mananciais da cidade foram atingidos seriamente, 
décadas de manejo ambiental foram necessárias para consertar 
os efeitos acumulados do laissez-faire. Embora pouco agressiva, 
houve uma administração pública da área. Resultaram disso a 
preservação dos mananciais, o embelezamento da paisagem, 
a estabilização de encostas, oportunidades de lazer e esportes, 
pesquisa científica etc. Um esforço governamental relativamente 
frouxo, barato e descontínuo bastou para recuperar uma área 
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ambientalmente exaurida. A sociedade precisa agora decidir, no-
vamente, se a área do PNT deverá ser preservada ou transformada 
em mais um emaranhado de arranha-céus e favelas, semelhante 
ao resto da cidade.

Não existem mais piratas para invadir a cidade e fazer a popula-
ção buscar o abrigo das florestas, tal como correu em 1711. Mas 
o PNT presta serviços importantes e mesmo vitais para a popu-
lação carioca e para visitantes da caótica metrópole. Enquanto 
a comunidade vacila entre usufruir das vantagens do PNT ou 
sufocá-lo com pressões e com usos excessivos, o IBAMA faria 
bem se exercesse seu mandato de adminsitrador dos parques 
nacionais brasileiros. Se for de todo possível administrar o PNT 
como um parque nacional, que o IBAMA o faça. Se não, que se 
mude o seu status.

 A maioria dos habitantes do Rio de Janeiro sequer desconfia 
que as florestas do PNT emergiram de encostas nuas e erodidas. 
Mas o IBAMA sabe disso. O PNT é em grande parte resultado 
de experiências pioneiras e bem sucedidas de reflorestamento 
tropical com múltiplas espécies, de manejo de mananciais e de 
planejamento urbano. Qualquer órgão governamental com um 
mínimo de senso de missão ou apenas com bom instinto de se 
perpetuar agradeceria a oportunidade de administrar o PNT. 

O jardim florestal está de novo ameaçado pela máquina urbana do 
Rio de Janeiro. O PNT, longe de ser um fato histórico inevitável 
e consumado, é um legado improvável e perecível da história 
social e ambiental do Rio de Janeiro. Merece ser preservado e 
reafirmado, mesmo que fosse apenas como tentativa de provar 
que uma sociedade pode “aprender” com seu passado e evitar a 
repetição de erros desastrosos.
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5 O PARqUE NACIONAL DA SERRA  
 DA BOCAINA: A úLTIMA FRONTEIRA  
 FLUMINENSE

Características naturais
O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) está localizado no 
extremo sul-sudoeste do Estado do Rio de Janeiro. Rigorosamente 
é um parque biestadual, pois sua área abrange também terras do 
Estado de São Paulo. Os limites do PNSB afetam os municípios 
fluminenses de Angra dos Reis e Parati e os municípios paulistas 
de Ubatuba, São José do Barreiro, Cunha e Areias. A sua área 
decretada é de 1000 km2. O seu “centro geográfico” fica quase na 
interseção da latitude 23o com a longitude 44,5o. O parque com-
preende principalmente encostas atlânticas e cristas da Serra do 
Mar, localmente chamada de Serra da Bocaina, num trecho onde 
as montanhas praticamente tocam no mar, deixando pouco espaço 
para planícies litorâneas. O PNSB está nas mesmas áreas climática 
e fitogeográfica dos outros parques nacionais fluminenses.

O PNSB, em seu perfil original, tinha um rico conjunto de pai-
sagens e ecossistemas: uma ilha costeira, um pequeno trecho de 
mar, recifes, enseadas e praias, pequenas baixadas litorâneas, 
penhascos, estuários e vales de pequenos rios, encostas flores-
tadas, campos de altitudes e picos, compreendendo uma grande 
variedade de ecossistemas e habitats. A Serra da Bocaina domina 
a paisagem regional, com picos e escarpas variando entre 800 e 
2.000 metros, numa média de 1.200 metros. Quinze picos locais 
têm mais de 1.800 metros, embora nem todos estejam dentro dos 
limites propostos do parque. O ponto culminante do parque é o 
pico da Boa Vista, com 2.132 metros. 

As paisagens mais impressionantes são as longas encostas de 
granitos e gneisses, alternando trechos nus com outros cobertos 
por densas florestas úmidas. Elas são muito inclinadas e freqüen-
temente mergulham diretamente no mar. Nesse aspecto, a Serra 
do Mar tem aí uma fisionomia diferente da exibida mais ao norte. 
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Antigas falhas geológicas também provocaram desabamentos de 
amplas seções montanhosas no Atlântico. Mas não houve aqui 
grandes volumes de depósitos que formassem extensas baixadas 
e manguezais, nem que reunificassem todas as ilhas oceânicas 
ao continente. Na região do PNSB, as planícies são limitadas, as 
encostas da serra estão perto da orla oceânica e há muitas ilhas 
ao largo do continente. 

O gneiss facoidal e a biotita dominam a geologia do parque, mas 
granito, olivina, feldspato, basalto e bauxita são comuns. Os so-
los predominantes são podzólicos, latossólicos e hidromórficos. 
Eles são quase todos ácidos, rasos e instáveis. Vinte e oito rios 
curtos e com altos gradientes despencam por leitos íngremes e 
cheios de cachoeiras dentro do PNSO, por vezes caindo quase 
diretamente no mar. Desses rios alguns fluem para o interior, 
formando afluentes da margem direita do rio Paraíba do Sul. 
Nenhum grande rio corta o PNSB.

Do nível do mar até os 200 metros de altitude, o clima é “tropical 
quente e úmido”, com uma “luxuriante vegetação” de florestas 
tropicais alteradas e sustentadas por chuvas muito abundantes. 
De 200 a 1.800 metros as encostas exibem um clima “mesotérmi-
co quente ou moderado”, na qual prosperam “florestas tropicais 
nativas densas”. Acima de 1800 metros as temperaturas são mode-
radas e os campos de altitude se intercalam com ilhas de florestas 
tropicais úmidas de altitude. As chuvas são abundantes. A média 
da precipitação fica em torno de 2.500mm anuais nas altitudes 
mais baixas, entre 1500 e 2.000mm nas altitudes maiores. As 
partes mais baixas do parque, perto de Parati, têm o maior índice 
de precipitação pluviométrica registrado no Brasil, superando os 
4.000mm anuais. A umidade relativa do ar tem uma média anual 
de 80%. As temperaturas médias anuais giram em torno de 21oC, 
mas os extremos variam de O a 38o C.

Há variados tipos de flora no PNSB, inclusive alguns manguezais 
e restingas nos seus trechos litorâneos, mas predominam os vários 
tipos de florestas tropicais úmidas costeiras. O parque protege 
extensões significativas das maiores florestas poupadas pela ca-
feicultura fluminense e paulista. Calcula-se que 60% da flora do 
PNSB são florestas nativas, apenas levemente alteradas. São 10% 
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de capoeiras e 30% de campos de altitude com pequenas ilhas 
florestadas, ambas bem preservadas. 

As principais comunidades e as espécies vegetais são parecidas 
com as do Parque Nacional da Serra dos Orgãos e do Parque 
Nacional da Tijuca. Uma diferença notável são as grandes popula-
ções de Araucaria angustifolia e Podocarpus lambertii, o pinheiro-
-do-paraná e o pinheirinho, as duas únicas espécies de árvores 
coníferas nativas do território brasileiro. Adaptadas às condições 
subtropicais ou temperadas, elas ocorrem nas altitudes maiores 
do PNSB. A flora do PNSB foi muito menos estudada que a dos 
outros três parques nacionais fluminenses. Por isso os cientistas 
suspeitam da existência de muitas espécies não-descritas e/ou 
endêmicas. 

A fauna do PNSB é a mais rica do estado. Há muitos primatas, 
felinos, veados, roedores, preguiças, tatus, porcos do mato, répteis, 
anfíbios, moluscos e aves. Pelo menos 16 espécies animais con-
sideradas sob ameaça de extinção ocorrem no PNSB. A fauna de 
insetos é na sua maior parte desconhecida (PÁDUA, AUDI, 1984, 
p. 66 ; SAUR, 1977, p. 7-10, 17, 19, 21, 22, 39 ; PÁDUA, COIMBRA 
FILHO, 1979, p. 144-151).

Ocupação humana
Parte da história da ocupação da região do PNSB foi tocada em 
seções da Parte I deste trabalho. O litoral sul fluminense era 
esparsamente ocupado pelos nativos Goianá, do grupo Tupi. Em 
janeiro de 1502, os primeiros exploradores portugueses, dias 
depois de entrarem na baía de Guanabara, entraram numa ou-
tra baía, bem mais ampla, a que chamaram Angra dos Reis. Ela 
oferecia boas condições de porto. Tinha aguadas abundantes e 
populações nativas com quem se podia fazer trocas e obter in-
formações sobre a área. A baía de Angra dos Reis se tornou uma 
parada quase obrigatória dos navios portugueses que exploravam 
o litoral sul brasileiro. Os primeiros residentes fixos portugueses 
de Angra dos Reis parecem ter sido os filhos de um certo Antônio 
de Oliveira, que chegaram em 1556. Vicente da Fonseca e sua 
família chegaram em 1559. 
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A localidade de Angra dos Reis foi oficialmente fundada apenas 
em 1560, cinco anos antes do Rio de Janeiro. Seu porto, já nesse 
momento, é descrito como “movimentado”. Em 1580, Angra dos 
Reis se consolidara como ponto de apoio da exploração litorâ-
nea portuguesa, sendo um porto intermediário entre o Rio de 
Janeiro e as povoações de São Vicente, no litoral paulista. Já em 
1580, havia pequenas fazendas de cana e engenhos em torno de 
Angra dos Reis. Em 1593, ela foi elevada a distrito e em 1608, a 
vila, com o nome oficial de Vila dos Reis Magos da Ilha Grande.

Em 1624, a vila mudou-se para outro sítio, mais salubre, e que 
acabou sendo o definitivo. Em 1626, para merecer o status de 
freguesia, a população investiu energias na construção de uma 
igreja de pedra e alvenaria, . No fim do século XVII, Angra dos 
Reis passou a figurar com mais destaque nos mapas coloniais: 
logo no início da febre mineradorea, transformou-se no principal 
porto de suprimento e escoamento das remotas Minas Gerais. 
Em 1749, Angra dos Reis era uma cidade florescente, com muito 
movimento portuário, 15 grandes engenhos e várias destilarias 
produziam grandes quantidades de açúcar, melado e aguardente. 
Pouco depois, a Coroa portuguesa, numa de suas muitas tentativas 
de controlar o contrabando de minerais preciosos, ordenou que 
toda a produção mineral fosse exportada apenas pelo porto do 
Rio de Janeiro. A restrição foi depois abrandada mas Angra dos 
Reis perdeu e nunca mais recuperou a sua vantagem portuária 
em relação ao Rio.

Mas Angra dos Reis ainda teve bastante dinamismo econômico 
entre 1800 e 1865, quando o café de Resende e de outros pontos 
próximos do Vale do Paraíba convergia para os seus portos atra-
vés de várias trilhas de tropas de burros. A cafeicultura de Angra 
não foi das mais extensas e produtivas, em virtude do excesso de 
chuvas e da instabilidade e pobreza dos solos. Mas a atividade 
portuária local foi grande, pois Angra era o porto mais próximo 
e acessível para os grandes volumes de café produzidos em tor-
no de Resende, São João Marcos, Barra Mansa, Cunhal, Bananal, 
Barreiro, Taubaté e outras localidades do Vale do Paraíba do Sul. 
O porto de Angra dos Reis foi provavelmente o segundo mais 
movimentado em terras fluminenses nesse período.
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A prosperidade portuária de Angra foi decaindo na medida dire-
ta em que a ferrovia oriunda do Rio de Janeiro subia o Vale do 
Paraíba, em busca das áreas produtoras de café. Cada vez menos 
tropas de burros faziam a penosa e demorada travessia da Serra 
da Bocaina até Angra, pois volumes crescentes de café agora eram 
embarcados diretamente de trem para o Rio. Em 1864, quando os 
trilhos paravam em Barra do Piraí, Angra dos Reis ainda expor-
tava uma percentagem substancial do café fluminense, mas em 
1872, quando os trilhos chegaram a Resende, o seu porto quase 
estagnara. Em 1888, as fazendas remanescentes foram vitimadas 
pela abolição da escravatura.

Foi só em 1926, quando o seu porto foi reformado, que Angra 
despertou de décadas de estagnação. Em 1928, chegou a Angra 
uma ferrovia que a ligou com o interior do Estado do Rio de 
Janeiro e com regiões dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Produtos agrícolas e minerais trazidos por via férrea começaram a 
transitar regularmente pelo renovado porto de Angra. Na década 
de 1950, instalou-se em Angra uma grande indústria de construção 
e reparos navais.

Assim, a geomorfologia agressiva e os solos impróprios para a 
agricultura, combinados com ciclos de estagnação econômica, 
contribuíram para diminuir as pressões humanas sobre a flora 
e a fauna em muitos recantos de Angra dos Reis, num grande 
contraste com o resto do Estado do Rio de Janeiro. Para se ter 
uma idéia melhor, basta lembrar que só na década de 1930 Angra 
foi ligada ao interior do Rio de Janeiro e de São Paulo por uma 
estrada permanente para veículos. Até então, pessoas e cargas 
chegavam a e saíam de Angra pelo mar ou pelas antigas trilhas 
de tropas de burro, picadas íngremes e acidentadas. No início 
da década de 1970 o governo federal construiu uma rodovia – 
trecho da BR-101 – litorânea ligando o Rio a Angra dos Reis e, 
mais tarde, a Parati. A estrada, de difícil traçado e construção, 
contorna penosamente os graníticos penhascos litorâneos e 
margeia as praias estreitas, à falta de grandes extensões planas. 
Ela consolidou a vocação da área, antes acessível principalmente 
por via marítima, para o turismo e o lazer, mas trouxe também 
o que uma fonte chama de “exploração irracional do ambiente” 
e “conflitos sociais”.
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O município de Angra dos Reis tem hoje em torno de ?????? habitan-
tes. Além de atividades portuárias, de construção e reparos navais 
e do turismo, a economia de Angra apresenta a pesca industrial 
e artesanal, a indústria de processamento de pescado, o cultivo 
de frutas, fazendas de cana e destilarias de aguardente, além de 
outras indústrias alimentares e artesanais. A economia da zona 
montanhosa produz laticínios, frutas e carvão vegetal (a partir de 
matas nativas). Angra dos Reis tem ainda o duvidoso privilégio de 
sediar a única usina nuclear brasileira em funcionamento (Angra 
I), uma unidade pontuada por defeitos de fabricação dificuldades 
de construção mas que tem estado em operação intermitente 
desde 1984. Ao lado de Angra I estão sendo construídas duas 
outras usinas nucleares (Angra II e Angra III), mais modernas, 
cujas obras estão com um atraso de mais de uma década. Assim, 
apesar de relativamente isolada até há algumas décadas, a região 
de Angra dos Reis, pela combinação da sua indústria de turismo, 
atividades urbanas e rurais e usinas nucleares, vem gerando pres-
sões ampliadas sobre o ambiente local, inclusive sobre o PNSB 
(ENCICLOPÉDIA, 1959 ; SAUR, 1977, p. 11, 12, 14).

Parati é o outro município fluminense tocado pelo PNSB. Sua 
história é bastante parecida com a da vizinha Angra dos Reis. As 
duas sedes municipais distam cerca de 50 km. Os nativos que 
usavam as terras de Parati eram os mesmos Goianá. Um bom 
porto e muitas aguadas atraíam barcos e navios europeus. A data 
de fundação oficial de Parati é 1646, mas bem antes disso alguns 
habitantes de Angra dos Reis parecem ter ocupado sesmarias 
na área. Um centro urbano muito modesto foi abandonado nes-
se ano de 1646, em troca de um considerado “mais favorável”, 
provavelmente por motivos de salubridade. Sob os protestos dos 
habitantes de Angra dos Reis, Parati foi elevada à condição de 
distrito em 1660, com o nome oficial de Vila de Nossa Senhora 
dos Remédios. Logo depois, em 1667, de novo contra a vontade 
dos angrenses, Parati foi promovida a vila.

Os “grandes dias” de Parati foram os primeiros anos do surto 
mineiro no interior da colônia, em torno de 1700. A primeira tri-
lha de tropas de burro a ligar regularmente o litoral fluminense 
ao distrito mineiro começava em Parati. Grande parte do ouro 
extraído nos primeiros anos da febre mineradora portuguesa 
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passou por Parati a destino da metrópole. Obviamente, escravos, 
comerciantes, funcionários governamentais, escravos, cléricos, 
suprimentos, equipamentos e animais usavam a rota. Mas logo 
em 1725 uma “trilha nova”, mais curta e menos acidentada, ligou 
a vizinha Angra dos Reis ao distrito mineiro, desbancando Parati.

Parati viveu quase um século de estagnação, que terminou apenas 
quando o café em torno de Resende e outros pontos do Vale do 
Paraíba do Sul começou a chegar ao seu pico, em torno de 1820. 
A “trilha velha” foi reativada e Parati exportou café suficiente 
para ser por algum tempo o terceiro porto fluminense, atrás de 
Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Parati foi novamente colocada 
à margem das rotas comerciais principais em torno de 1865, vi-
timada pela mesma expansão ferroviária no Vale do Paraíba do 
Sul que prejudicou Angra dos Reis. A agricultura local, embora 
modesta, foi também seriamente afetada pelo fim da escravidão 
em 1888. Tão grave foi o abandono das fazendas locais que os 
pequenos rios se entupiam de sedimentos e ficavam bloqueados, 
cobrindo periodicamente terras de baixada antes utilizáveis o ano 
todo. Esse processo prejudicou as pequenas atividades portuárias 
remanescentes, levou à formação de pântanos e à insalubridade

A localização de Parati, vantajosa para uma cidade portuária, se 
tornou então um obstáculo ao seu desenvolvimento. Era muito 
difícil chegar a ela por terra. Depois de décadas de virtual isola-
mento – a não ser pelas velhas trilhas das montanhas – Parati foi 
finalmente ligada a Cunha (SP) por uma estrada sinuosa e íngreme 
na década de 1950. Na década de 1970, a mesma estrada federal 
que chegou a Angra dos Reis se estendeu a Parati, colocando-a 
em contato mais assíduo com o movimento turístico de massa 
que se desenvolvia na região.

Em 24 de março de 1966, por força do Decreto n. 58.007, o centro 
urbano de Parati foi declarado um “monumento nacional”, para 
preservar sua arquitetura barroca, famosa nacional e internacio-
nalmente. A arquitetura externa dessa perímetro não pode ser 
alterada. O mesmo ato determinou a proteção das florestas vizi-
nhas, sem, no entanto, lhes dar qualquer status jurídico especial. 
A arquitetura colonial de Parati consolidou-se como grande ponto 
de atração de turistas nacionais e estrangeiros. Parati tinha ?????? 
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residentes, em 1991. Na geografia humana do estado, Parati con-
tinua a ser um local remoto, apesar de sua notoriedade turística 
relativamente grande (ENCICLOPÉDIA, 1959 ; SAUR, 1977, p. 13, 
14 ; PÁDUA, COIMBRA FILHO, 1979, p. 144-145).

Tal como em Itatiaia, um projeto relativamente recente de colo-
nização agrícola afetou áreas mais tarde incluídas no PNSB. Em 
1952, um Núcleo Colonial Senador Vergueiro foi estabelecido 
pelo Ministério da Agricultura em terras montanhosas do muni-
cípio de Angra dos Reis. Ele atraiu alguns milhares de colonos e 
trabalhadores sem terra a esse trecho relativamente desocupado 
da vertente atlântica da Serra do Mar. Os solos paupérrimos logo 
tiraram a ilusão de que pudesse se desenvolver uma agricultura 
estável. Os técnicos agrícolas do governo estimularam então os 
colonos a plantarem árvores para produção comercial de madeira, 
para manter vivo o projeto de colonização. Adotaram-se espécies 
coníferas estranhas à flora brasileira. O Ministério da Agricultura 
manteve na área do núcleo uma pequena chácara experimental 
para aclimatar árvores frutíferas de clima temperado (maçã, pêra, 
nozes etc.), também estranhas à flora nativa. Essa chácara funcio-
nou pelo menos 14 anos, de 1954 a 1968.

Em 1977, Walter Wolf Saur, membro da Fundação Brasileira de 
Conservação da Natureza, apresentou à direção dessa organização 
ambientalista não-governamental um relatório sobre a situação 
do PNSB. Ele coloca a origem do parque numa comissão criada 
em 1968 pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária – e incumbida de avaliar a situação “alarmante” 
do projeto de colonização. O projeto, fracassado para todos os 
efeitos práticos, atraiu centenas de posseiros que passaram a 
cortar florestas nativas e a tentar culturas em solos instáveis e 
nos quais os próprios colonos originais tinham fracassado. Os 
conflitos sociais e a destruição de recursos naturais eram graves. 

O INCRA conseguiu tornar a situação ainda pior quando deu a 
uma área próxima o status de prioritária para fins de desapropria-
ção e reforma agrária. Centenas de novas famílias de posseiros 
chegaram à região em poucos meses. Apesar das tensões sociais 
em agravamento, a comissão recomendou, entre outras coisas, a 
criação de um parque nacional na área. O antigo INCRA, por conta 
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própria, propôs em 1969 a criação de uma Reserva Biológica de 
Parati, embora não tivesse mandato para políticas de preservação. 
A área dessa unidade, que chegou a ser desenhada em mapas, 
acabou sendo incorporada aos limites originais do parque na-
cional criado pelo antigo IBDF, conforme descrito no decreto de 
sua criação (SAUR, 1977, p. 24-26; IBDF, ). Assim, mais uma vez 
prevaleceu a tendência do antigo IBDF de criar parques em áreas 
sujeitas a graves problemas fundiários. Num prazo de menos de 
20 anos, um órgão governamental – INCRA – atraiu milhares de 
pessoas a uma região relativamente remota para assentá-las como 
agricultor Outro órgão – IBDF – do mesmo governo e ministério, 
decidiu criar um parque nacional na mesma área, o que implicava 
na retirada dessas milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, vários 
outros orgãos, federais, estaduais e municipais estimulavam o 
turismo na região.

A criação do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina
O PNSB foi criado através do Decreto n. 68.172, de 4 fev. 1971. 
Ele foi concebido com a área de 1340km2, bastante ambiciosa, 
que fez dele o maior parque nacional já criado na região Sudeste. 
O parque incluía a área de um Parque Nacional de Mambucaba, 
proposto pelo senador fluminense Vasconcellos Torres; uma re-
serva botânica pertencente à Rede Ferroviária Federal; toda a área 
do Núcleo Colonial Senador Vergueiro; a chácara experimental 
de fruteiras do Ministério da Agricultura; e grandes extensões de 
terras privadas e devolutas. 

O engenheiro agrônomo Otávio Caldas de Oliveira foi o primei-
ro diretor do parque. Os objetivos principais do parque eram a 
proteção das florestas nativas remanescentes da Serra do Mar e o 
estímulo ao turismo. Na verdade, o tamanho alentado do parque, 
a sua complexa situação fundiária e o fato de a sua criação coin-
cidir com a abertura da estrada federal Rio-Santos compunham 
um quadro extremamente desfavorável à consolidação de um 
parque nacional. 



268Voltar para o sumário

Administração e infra-estrutura do PNSB
Há muito pouco o que discutir a respeito da administração e dos 
equipamentos do PNSB. Como em vários outros parques nacionais 
brasileiros, todas as energias e recursos administrativos do antigo 
IBDF foram gastos até agora na resolução de questões fundiárias. 
O desenho original do PNSB era ambicioso não apenas em tama-
nho, mas em termos dos ecossistemas abrangidos. A pretensão 
foi a de preservar uma faixa contínua do mar aos picos da Serra 
do Mar, incluindo uma ilha oceânica, recifes, penhascos, praias, 
mangues, estuários, planícies, encostas e montanhas. Acolhendo 
proposta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal, o antigo IBDF incluiu no parque a pequena localidade de 
Mambucaba, habitada por uma população caiçara (PÁDUA, AUDI, 
1984, p. 66 ; ).

Logo no início do trabalho de identificação das terras do parque, 
o antigo IBDF percebeu que os custos de desapropriação eram 
proibitivos, principalmente nas áreas junto às praias, mais valo-
rizadas no mercado imobiliário. Assim, já em 8 de junho 1972, 
o Decreto n. 70.964 redefinia os limites propostos para o PNSB, 
deixando de lado algumas faixas litorâneas e incluindo novas 
áreas montanhosas de Ubatuba (SP), cujas florestas eram menos 
alteradas que as de Parati e Angra dos Reis. O mesmo decreto 
excluiu do PNSB algumas áreas rurais densamente populadas e 
uma área nas imediações dos limites urbanos de Parati. Com essa 
redifinição, o IBDF esperava excluir da área do PNSB 9 mil das 10 
mil pessoas residentes nos seus limites originais. Houve, portanto, 
uma profunda adaptação do parque à realidade fundiária local.

Mas o relatório escrito por Saur, em 1977, mostra que ainda havia 
problemas sérios. Ele dizia que os “limites descritos” do parque 
ainda não eram os ideais, pois ainda incluíam terras caríssimas de 
beira-mar e excluíam “florestas e nascentes de grande interesse”. 
A nova área proposta em 1972 tinha ainda 1140km2, não muito 
menor que a área original pretendida. Em 1977, o antigo IBDF 
estava adquirindo 50 km2 de terras particulares. No entanto, nesse 
momento ele controlava apenas os 45 km2 do núcleo colonial 
e os 10km2 da chácara de fruteiras, apenas 4,5% de toda a área 
pretendida do PNSB. Segundo Saur, 65km2 de terras públicas 
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estaduais paulistas e 100 km2 de terras da Rede Ferroviária Fe-
deral aguardavam apenas a iniciativa do antigo IBDF para serem 
transferidas para o PNSB.

Apesar de todas as concessões e recuos, em 1977 mais de 3.200 
pessoas ainda estavam vivendo dentro dos limites propostos para 
o PNSB. Saur descreve a situação fundiária como “complexa”, 
mencionando preços altos para a terra, uma indústria de posses, 
especulação e falsificação de títulos de propriedade. Ele sugeria 
que o antigo IBDF desistisse das caríssimas áreas litorâneas e 
tentasse incluir no parque ainda mais encostas cobertas com 
florestas nativas em bom estado de preservação. 

Saur destacava que até 1977 o PNSB carecia de qualquer infra-
-estrutura para visitantes. Extra-oficialmente, apenas 200 pessoas 
visitaram o parque naquele ano, pois não havia controle efetivo 
sobre a visitação. A equipe administrativa do PNSB, de 25 pesso-
as, incluía o diretor, guardas, vigias, faxineiros, motoristas e três 
funcionários dedicados ao “turismo”. Saur considerava que pelo 
menos 50 guardas eram necessários para ocupar as 12 guaritas 
construídas em pontos estratégicos do parque. Ele sugeria que 
alguns limites do PNSB fossem cercados e que rádios e telefones 
fossem comprados para permitir a ação coordenada dos guardas. 
Ele propunha também a construção de estradas, a redação de um 
plano diretor, o zoneamento para fins de pesquisa científica e 
a implantação de um serviço de controle de incêndios (PÁDUA, 
COIMBRA FILHO, 1979, p. 144 ; SAUR, 1977, p. 16-17, 24, 26, 
30-33, 36-38). A meu ver proposta de construção de estradas no 
parque é gravemente contraditória, pois Saur era o primeiro a 
apontar a falta de controle sobre as terras do PNSB. Acessos ro-
doviários sem controle efetivo são uma das principais ameaças a 
parques nacionais em qualquer lugar do mundo.

Assim, em 1977, o PNSB era ainda um parque em fase preliminar 
de definição. Estava longe de ser uma opção de lazer e recreação 
ou um ponto de apoio para pesquisas científicas ou educação 
ambiental, mesmo estando a meio caminho entre as duas maio-
res cidades do país. A situação ainda se mantém. Em 1988, um 
camping primitivo e uma pequena área de piquenique era tudo 
que o parque tinha a oferecer a seus visitantes.
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A FBCN, no ano de 1977, sempre atuante em prol dos parques 
nacionais brasileiros, planejou, executou e publicou um detalhado 
levantamento da situação fundiária do PNSB. Das propriedades 
privadas, 422 foram medidas e descritas. Suas benfeitorias foram 
avaliadas. Seus títulos foram examinados. O relatório final trazia 
um total aproximado dos recursos necessários às desapropriações. 
As 422 propriedades examinadas tinham área somada de 865 
km2. O levantamento descreveu também 250 km2 de terras do 
antigo IBDF ou de outros órgãos governamentais (IBDF, 1977, p. 
19-25). A área total prevista para o parque, de 1.115 km2, ainda 
estava próxima da ambiciosa área original. A falta de recursos do 
antigo IBDF, a inflação e a falta de iniciativa para a atualização 
desse estudo o envelheceram precocemente.

Atrações do PNSB 1 
A sede do PNSB fica na cidade paulista de São José do Barreiro. 
Atualmente é a partir dessa cidade que se pode visitar legalmente 
o parque. É significativo da precariedade do parque que a sua 
sede fique num prédio dentro dos limites urbanos da cidade, a 
quase 30 km da primeira guarita e dos primeiros limites demar-
cados do parque. A estrada que leva ao parque é toda de terra, 
esburacada e pedregosa, com muitos trechos íngremes, dificul-
tando o acesso mesmo de visitantes motorizados. Durante boa 
parte do trajeto as paisagens são típicas do Vale do Paraíba do 
Sul: morros nus (‘meia-laranjas’), com pastos pobres, eventuais 
capoeiras jovens e reflorestamentos de eucaliptos e pinheiros. As 
declividades dos morros vão se tornando mais agressivas com a 
subida, praticamente desaparecendo os formatos arredondados. 
Chega-se então a trechos de campos de altitude, onde a paisagem 
se desenvolve em ondulações mais suaves e mais baixas, quase 
totalmente cobertos por gramados baixos usados como pastos. 
Nesse trecho há condomínios de casas de veraneio, algumas delas 
ostensivamente localizadas nas dobras mais altas do terreno. Uma 
atração desta área vizinha ao parque é uma rampa de partida de 
asa-deltas e similares.

1	 Esta	seção	foi	baseada	principalmente	em	observações	pessoais	do	autor,	as	
mais	recentes	feitas	em	meados	de	1991.
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Acima de São José do Barreiro (27km) fica uma guarita do IBAMA, 
junto a curto muro de pedra que marca os limites do PNSO. Ali, 
dois ou três guardas, sem carro nem rádio, fazem plantões de 
sete dias, controlando o ingresso de visitantes e de moradores de 
terras e casas particulares dentro do parque. O prédio da guarita 
tem uma residência anexa. É de madeira, tem aspecto novo, bem 
conservado e funcional. Ao lado da guarita há um estacionamento, 
bicas d’água e banheiros, compondo um camping rústico, perio-
dicamente fechado por motivos diversos.

Apesar de a documentação do antigo IBDF indicar a inexistência 
de trilhas para caminhada no PNSB, na verdade a grande atração 
atual no parque é a “travessia para Mambucaba”. Os excursionistas, 
desde que experientes e bem equipados (com barracas, comida 
e agasalhos), têm a insólita oportunidade de caminhar ao longo 
de uma trilha-picada que em grande parte reproduz o trajeto de 
uma antiga trilha de burros dentro de uma densa floresta tropical, 
ligando o Vale do Paraíba com o litoral, especificamente com o 
pequeno porto de Mambucaba. É talvez uma oportunidade única 
no estado de conhecer uma trilha dessas.

A trilha, em forma de estrada de terra, parte da própria guarita. Nas 
primeiras centenas de metros se cruza uma área muito alterada 
pela ação humana. Há um grande prédio, fechado, em mau esta-
do, com instalações administrativas, depósitos, oficinas e muitos 
tijolos, telhas, esquadrias metálicas, vidros, canos e objetos de 
madeira espalhados no que já foi um jardim frontal ao prédio, do 
qual restam algumas plantas ornamentais. Esse conjunto ocupa 
uma área de 60m x 15m. Ao fundo, notam-se araucárias plantadas 
em carreira numa encosta. Do outro lado se vê um descampado 
com sucata de equipamento e maquinário, inclusive automóveis, 
bombas d’água, guindaste e pá de escavadeira

Depois de uns 500 metros, entra-se num longo trecho com reflo-
restamento de pinheiros e eucaliptos. Depois de 1,5km, pode-se 
descer por uma variante à esquerda e chegar à base da cachoeira 
São Isidro. Uma íngreme escadaria de terra socada, com alguns 
corrimãos, ajuda na descida. A cachoeira tem uma sucessão de 
quedas, num total de uns 25 metros de altura. A vegetação em 
torno é rala e baixa. Ao pé da cachoeira há um poço artificial, 
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quase redondo, com cerca de 20 metros de diâmetro, bem raso. É 
interessante notar que na encosta frontal à cachoeira a umidade 
ajuda a criar uma capoeira mais alta e densa, limitada dos dois 
lados por pastos tão nus quanto os de qualquer outro trecho 
desmatado do estado. Toda a área em torno da cachoeira parece 
sujeita a queimadas constantes. Na verdade, até o km 2 além da 
guarita, reflorestamentos e capoeiras mal conseguem esconder 
os pastos nus que predominam por trás deles. 

Depois do Km 2, a estrada, até então relativamente plana, come-
ça a descer em ângulo acentuado, entrando em trechos de mata 
mais alta, mais densa, mais verde e mais úmida, embora ainda 
com aparência de vegetação secundária. A presença de árvores 
antigas, de grande porte, indica que o desmatamento ocorrido foi 
seletivo. Daí em diante a estrada vira praticamente uma picada 
estreita, íngreme e tortuosa, mas ainda acessível aos veículos com 
tração nas quatro rodas dos propreitários de fazendas e casas. 
Há marcas de pneus na lama, comprovando um tráfego regular. 

Os caminhantes contam com locais de acampamento rústico para 
os dois pernoites exigidos pela travessia completa. Há ainda uma 
pousada rústica numa fazenda particular. Além da dificuldade de 
acesso à entrada do parque em São João do Barreiro, esta singular 
caminhada apresenta outros dois fatores desestimulantes. Primei-
ro, a precariedade da trilha no pequeno trecho final de planície, 
onde pântanos e alagados dificultam a caminhada. Segundo, a 
dificuldade dos estafados caminhantes de conseguir transporte 
rodoviário na BR-101 (Rio–Santos). 

Uma outra atração do PNSB é a antiga estação experimental do 
Ministério da Agricultura, localmente conhecida com “as fruteiras” 
ou “Ponte Alta”. Chega-se a ela por uma estrada estreita, de terra, 
que parte à esquerda da trilha principal ainda antes da cachoeira 
de São Isidro. A distância é de 5 km, a subida é constante mas a 
declividade é pouca. Não há sinais de uso recente. No início, a 
mata é rala e baixa, mas depois de 1,5 km ela se torna mais alta, 
mais densa, sem clareiras e com muitas árvores antigas, indicando 
ser mata pouco alterada. Algumas pequenas clareiras existem à 
beira da estrada, causada por deslizamentos de terra. É possível 
ouvir e ver aves de mata fechada, como o assobiador e o jacu-açu. 
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Mais ao longe, no entanto, há pastos nus e animais pastando. 

No Km 5 começam a aparecer sinais próximos de uso humano: 
hortênsias e outras plantas ornamentais à beira da estrada. A es-
trada começa a descer lentamente e se chega aos restos de uma 
casa de alvenaria e a quatro casas de madeira abandonadas, com 
telhas de amianto, Diversas casas de marimbondo e vespa ates-
tam o seu abandono. Em torno desse conjunto há postes já sem 
fiação, materiais diversos espalhados (rodas, eixos, ferramentas 
etc.), pinheiros plantados. Fezes de cavalo e vaca mostram que 
animais domésticos freqüentam a área. Seguindo pela estrada, 
vemos uma cerca viva de cedros-do-líbano ao longo do barranco 
inferior e, no barranco superior, a uns 15 metros da estrada, uma 
compacta fileira de pinheiros plantados. Aparentemente, essas 
cercas vivas serviam para demarcar seções distintas do pomar de 
fruteiras. Nas encostas acima e abaixo da estrada se pode perceber 
uma formação vegetal mista, com capoeiras e remanescentes de 
árvores frutíferas plantadas em disciplinadas carreiras. 

Chega-se logo depois à área principal da estação experimental, 
uma clareira relativamente grande, plana. À direita vê-se um açude 
seco, redondo, com 12 metros de diâmtero e 6 metros de profun-
didade. No centro da clareira há uma grande casa de alvenaria e 
concreto, de dois andares, com desenho moderno, provavelmente 
combinando um escritório do diretor com uma residência familiar. 
Um aqueduto corta a clareira, passando perto de uma pequena 
casa (provavelmente um depósito ou laboratório). Fezes de vaca e 
cavalo se espalham por todo o terreiro e dentro dos dois prédios. 
Num patamar inferior, outro terreiro tem uma casa residencial 
menor, um depósito e um viveiro de mudas, invadido por capins 
e gramas. O telhado de plástico e amianto do viveiro está par-
cialmente desabado. Dentro do viveiro, há pequenas placas de 
madeira: “castanha”, “pinhão”, “ameixa rosa” etc. Pequenos tanques 
de 1m x 1 m contém terra adubada e saquinhos para mudas. Dois 
patamares inferiores de sinais têm restos de pequenos prédios.

Percorrendo a área frontal a esse conjunto, ainda se percebe que 
o pomar era terraceado, com degraus largos em curvas de nível. 
Há filas de pereiras e figueiras mortas e nogueiras vivas, além de 
outras fruteiras. Conforme se desce aos patamares mais baixos, 
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predomina cada vez mais a capoeira e mais raros se tornam as 
fruteiras vivas. De alguns pontos mais altos podem-se perceber 
vários hectares dessa formação mista de capoeira e fruteiras. 
Numa década, talvez, será difícil identificar de longe as árvores 
frutíferas, vivas ou mortas, pois que a capoeira começa a formar 
uma abóboda mais alta. Ainda assim, as cercas vivas de pinheiros 
e cedros ainda indicarão, por algum tempo a mais, que o engenho 
humano tentou alguma coisa ambiciosa na área.

Situação atual
Em 1988, o antigo IBDF controlava precariamente apenas 30% 
das terras do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os limites do 
parque estavam sendo novamente ‘redefinidos’. Aparentemente, o 
órgão desistiu de todas as áreas marítimas e costeiras do parque, 
pois ele mesmo divulga que a cota mais baixa do PNSB é de 100 
metros sobre o nível do mar. Assim, o PNSB tende a ser mais um 
parque de encostas e montanhas, similar aos três outros do estado. 
Com isso, nenhum trecho do internacionalmente famoso litoral do 
Estado do Rio de Janeiro fica sob proteção de um parque nacional. 
Dois especialistas nos parques nacionais brasileiros consideram 
o PNSB como o parque nacional mais difícil de ser consolidado, 
principalmente devido aos altos valores de suas terras (PÁDUA, 
AUDI, 1984, p. 66). Concordo plenamente com essa avaliação.

Embora o PNSB inclua áreas de alto valor ecológico dos dois 
principais estados brasileiros, é patente que a sua consolidação 
será das mais difíceis. O PNSB inclui os trechos florestados menos 
alterados pela ação humana dos dois estados mais desenvolvidos 
do país, protegendo imponentes florestas tropicais úmidas. Com 
a sua área consolidada, o PNSB pode proteger sozinho muito 
mais território do que os três outros parques nacionais flumi-
nenses somados. Não será demais lembrar que o PNSB é o único 
parque nacional brasileiro a afetar trechos do território paulista. 
Ele tem um grande potencial para lazer, caminhadas, camping, 
montanhismo, pesquisa científica e educação ambiental. É de 
fato desencorajador ver o IBAMA tratar a “última fronteira” dos 
dois principais estados brasileiros com tamanho descaso e falta 
de vontade política.
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6 CONCLUSõES, 
 PERSPECTIVAS E SUgESTõES

Os parques nacionais do Estado do Rio de Janeiro, no contexto 
do sistema de parques nacionais brasileiros, refletem mais os seus 
problemas do que as suas virtudes. Depois da contextualização 
oferecida pela história ambiental do território fluminense, na Parte 
I deste trabalho, e dos subtítulos dedicados a cada um dos seus 
quatro parques, na Parte II, cabe ainda uma breve apreciação 
conjunta deles, a título de conclusão. Para tanto, defini alguns 
tópicos ou dimensões que permitem uma visão conjunta dos 
parques, mesmo à custa de algumas repetições inevitáveis.

área 
A área decretada conjunta dos quatro parques nacionais flumi-
nenses corresponde a 3,2% da superfície do estado. Essa cifra, 
aparentemente insignificante, é na verdade bastante superior ao 
percentual do território brasileiro incluído em todos os 34 par-
ques nacionais existentes em 1991: 1,13%. É notável: um estado 
que desde 1870 carece de áreas naturais inexploradas ou pouco 
exploradas tenha um percentual significativamente maior de ter-
ras protegidas do que o conjunto do território brasileiro, dotado 
ainda hoje de vastas ‘fronteiras’.

 A cifra alta do Rio de Janeiro brota da localizaçao eminentemen-
te litorânea ou quase litorânea das primeiras duas gerações de 
parques nacionais brasileiros, criadas em 1937-1939 e 1959-1961. 
Embora o assunto escape ao tema deste texto, vale recordar que, 
ao contrário do que ocorreu na maioria dos países com parques 
nacionais, os do Brasil foram criados primeiro nas regiões mais 
densamente ocupadas e mais exploradas. Isso ilustra a importân-
cia dos critérios de fácil acesso, de potencial para lazer de massa 
e de potencial para a pesquisa científica na formação do sistema 
brasileiro de parques nacionais, critérios esses que privilegiaram 
o Rio de Janeiro, como destaquei no início desta Parte II.
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O Estado do Rio de Janeiro, embora com pouquíssimas áreas 
imunes a processos intensivos de modificação humana, foi 
contemplado, a partir de 1937, com quatro parques concebidos 
primordialmente para oferecer lazer e recreação para as suas 
populações altamente urbanizadas. O critério de salvaguarda de 
patrimônios ecológicos e biológicos foi apenas auxiliar, mesmo 
porque no Rio de Janeiro eles foram dilapidados como em poucos 
lugares do Brasil. De toda forma, é notável que um dos estados 
de recursos mais desgastados acabou sediando quatro parques 
nacionais cuja finalidade principal é preservar recursos.

Idade
A idade média dos parques nacionais fluminenses em princípios 
de 1991 era de 38,3 anos. Isso é mais do que o dobro da média 
de idade (18,6) dos demais 30 parques brasileiros e mais de dois 
terços da idade do parque mais antigo Itatiaia. Embora os parques 
nacionais brasileiros não sejam antigos, em termos internacionais, 
ainda assim podemos considerar os quatro parques fluminenses 
como ‘veteranos’ para os padrões nacionais. No entanto, isso 
não concorreu para que eles atingissem graus satisfatórios de 
segurança ou estabilidade enquanto bens públicos. Em outras 
palavras, períodos de administração significativamente mais 
longos não consolidaram os parques nacionais fluminenses mais 
do que os parques mais jovens de outros estados. Não se pode 
dizer, portanto, que o tempo esteja trabalhando a favor deles. Ao 
contrário, os seus problemas mais graves são crônicos, ou seja, 
se agravam com o passar do tempo.

Situação fundiária 

Os quatro parques nacionais fluminenses contêm propriedades 
privadas, tanto terras de agricultura ou pecuária quanto prédios, 
residências, fazendas, hotéis e empresas, o que é rigorosamente 
ilegal e substantivamente contraditório com o próprio conceito de 
parque nacional. Além do mais, as terras de propriedade governa-
mental de cada parque não estão todas devidamente regularizadas. 
Todos têm limites indefinidos, mesmo depois de fazerem grandes 
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concessões a outros interesses sociais e a outros usos da terra, 
como desenvolvimento urbano, ampliação de fazendas, formação 
de favelas, passagem de estradas ou linhas de transmissão etc. 

Três dos quatro parques (Tijuca, Serra dos Órgãos e Itatiaia) são 
pequenos demais, tanto para a sua estabilidade política presente e 
futura quanto para a sua função básica de proteger a integridade 
ecológica de suas áreas. Embora os três requeiram ampliação, é 
mais provável que sofram novas reduções. O outro parque, Serra 
da Bocaina, provavelmente não consolidará a sua área decretada, 
relativamente grande, por causa da falta de empenho da adminis-
tração governamental e da oposição dos interesses dos fazendei-
ros, da indústria de construção civil e turismo na área de Angra 
dos Reis e Parati e dos municípios paulistas afetados pelo parque.

Visitação pública 
Os parques nacionais fluminenses até que estão bem cotados neste 
particular. Tijuca, Serra dos Órgãos e Itatiaia foram, respectivamen-
te, primeiro, quarto e quinto parques nacionais mais visitados do 
Brasil em 1988, por exemplo, ano que não foi atípico. Infelizmente, 
essas boas colocações implicam em problemas sérios, pois na 
verdade ocorre o que tecnicamente se chama ‘sobrevisitação’. A 
situação é mais óbvia nos parques da Tijuca e Serra dos Órgãos. 
Ambos são praticamente parques urbanos, atraindo principalmen-
te enormes públicos de fim-de-semana, cujos interesses de lazer 
e recreção não são adequados aos parques nacionais: passeios 
automobilísticos, caminhadas em estradas pavimentadas, banhos 
de rio ou cachoeira, corridas ou jogos de futebol, churrascos, festas 
e piqueniques. O controle dos visitantes é inadequado, quando 
não inexistente. Outro problema gerado pela ‘sobrevisitação’ é 
que o deficitário pessoal dos parques acaba se concentrando nas 
áreas de visitação mais intensa, deixando sem a devida vigilância 
as seções mais remotas, via de regra de maior valor ecológico.

Itatiaia, consideravelmente mais remoto, ainda assim atrai nú-
meros de visitantes por vezes superiores à capacidade de sua 
infra-estrutura e às energias dos seus administradores. São mais 
comuns, no entanto, os visitantes interessados em caminhadas 
por trilhas, escaladas, acampamentos e observação da paisagem 



278Voltar para o sumário

e dos aspectos naturais, formas mais características e menos im-
pactantes de usar os parques nacionais. Serra da Bocaina sequer 
tem um controle efetivo ou uma contagem oficial de visitação e 
exibe pouca infra-estrutura para receber visitantes de qualquer 
tipo, muito embora esteja localizado numa área de grande mo-
vimento turístico.

Tudo indica que a visitação permanecerá intensa nos quatro par-
ques fluminenses porque: a população do estado é grande e tende 
a continuar crescendo aceleradamente; o acesso é em geral fácil 
e permanente; visitantes de outros estados ou estrangeiros são 
também atraídos por eles. Às administrações dos parques cabe, 
portanto, se preparar para administrar essa pressão.

Educação ambiental
A mesma facilidade de acesso que permite a ‘sobrevisitação’ dá 
a todos os parques nacionais fluminenses um enorme potencial 
de educação ambiental. Infelizmente, esse potencial ainda está 
quase todo por explorar. É verdade que três dos quatro parques 
têm museus de fauna e/ou flora. Mas Tijuca e Serra dos Órgãos, 
em particular, podem muito bem oferecer programas perma-
nentes mais ambiciosos de educação ambiental para visitantes 
ocasionais, para excursões e principalmente para estudantes de 
todos os níveis. Trilhas interpretativas, um pequeno auditório para 
conferências, material audiovisual, publicações e guias treinados 
bastariam para fazer dos parques centros dinâmicos de informa-
ção sobre a ecologia regional e os usos passados e presentes das 
terras dos parques. O interesse da comunidade na preservação 
dos parques certamente cresceria. 

Vale destacar que o quadro de pesquisas científicas desenvolvi-
das por iniciativa dos administradores dos quatro parques é de 
incipiente a inexistente, por falta de recursos e de pessoal. É justo 
assinalar, no entanto, que os parques fluminenses têm sido usa-
dos como áreas de estudo sistemático por instituições científicas 
diversas ou por cientistas individuais, muitas vezes com apoio 
logístico da administração dos parques. Os parques fluminenses 
não são excepcionais nesse particular, pois nunca existiu uma 
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política geral do IBAMA de desenvolver pesquisas próprias nos 
parques nacionais brasileiros.

Estado de preservação dos elementos naturais 
Os parques nacionais fluminenses variam muito nesse aspecto. 
Itatiaia é amostra única de geologia, geomorfologia, flora e fau-
na brasileiras, alternando trechos muito alterados, naturalmente 
recuperados e pouco alterados. Seu tamanho é insuficiente e 
qualquer expansão incluirá áreas degradadas. Continua a ser um 
dos sítios naturais mais sistematicamente estudados no Brasil e o 
seu conhecimento é importante para a compreensão de processos 
naturais regionais e continentais. A ecologia de Itatiaia continua 
a sofrer pressões notórias de fazendas vizinhas e de proprietários 
particulares com terras e benfeitorias dentros dos seus limites.

Serra dos Órgãos conserva amostras preciosas de florestas tro-
picais úmidas pouco alteradas, a vegetação original mais típica 
da região fluminense. Pela sua morfologia, representa preciosa 
amostra da escarpa atlântica florestada da Serra do Mar, a formação 
montanhosa-florística dominante da paisagem nativa fluminense. 
Contém ainda florestas secundárias em adiantado estado de recu-
peração. É também pequeno demais, mas propicia estudos sobre 
a fisionomia vegetal original do Rio de Janeiro.

Tijuca combina florestas restauradas, capoeiras e bolsões de 
matas menos degradadas, mas o seu tamanho é diminuto para 
uma adequada preservação natural de fauna e flora. A experiên-
cia de reflorestamento tropical, em larga escala e com múltiplas 
espécies nativas, realizada sob o comando de Manuel Gomes 
Archer, no século XIX, seria bastante para justificar o valor da 
fisionomia natural atual do parque. O parque serve ainda para 
ilustrar, por contraste, o destino de quase todas as outras “ilhas 
montanhosas” da Planície Costeira fluminense: desmatamento, 
aproveitamento agrícola, pecuário e eventual uso ou desmonte 
para expansão urbana.

Serra da Bocaina protege parte significativa das únicas forma-
ções florestais extensas que sobreviveram à devastação maciça 
da cafeicultura fluminense. Num certo sentido, ele protege uma 
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fronteira tardia da região. Essas florestas litorâneas podem ser a 
base de importantes estudos científicos. 

Levando em conta o panorama predominantemente devastado do 
Estado do Rio de Janeiro, pode-se considerar que os seus parques 
nacionais protegem áreas que, apesar de longe de virgens ou 
intocadas, apresentam qualidades naturais de razoáveis a impor-
tantes. Seguramente, porém, os parques nacionais fluminenses não 
se justificam apenas pela proteção à natureza. Sua legitimidade 
depende de oferta de lazer, educação ambiental e condições de 
pesquisa científica.

Representatividade dos ecossistemas locais
Apesar do que foi dito, os parques nacionais do Estado do Rio de 
Janeiro sofrem do que eu chamo de ‘redundância ecossistêmica’. 
Basicamente, todos protegem encostas florestadas e montanhas. 
Não há dúvida de que têm um valor conjunto de conservar 
amostras do que o território nativo teve de mais comum. Mas há 
outro critério, mais moderno, de criar e avaliar parques nacio-
nais: a representatividade ecossistêmica. Nessa ótica, o conjunto 
de terras protegidas a título ambiental numa região deve incluir 
amostras de todos os ecossistemas nele existentes, independente 
de sua extensão física e de seus valores estéticos, recreativos ou 
educacionais.

Nessa ótica, as terras fluminenses têm outras formações geoló-
gicas e florísticas que, mesmo alteradas, mereceriam proteção, 
algumas até por causa de sua relativa escassez original. Refiro-me 
aos manguezais e restingas (hoje em dia raros), que dividiam en-
tre si os escassos 5 a 8% de áreas fluminenses não cobertas por 
florestas tropicais. Há ainda o litoral fluminense como um todo, 
nacional e internacionalmente famoso por suas praias, restingas, 
ilhas e lagoas. Nenhum trecho desse litoral está protegido por um 
parque nacional. O complexo lagunar do delta do rio Paraíba do 
Sul é ainda outro exemplo de ecossistema que, apesar de muito 
alterado, carece de qualquer proteção. Assim, os parques nacionais 
fluminenses sofrem de uma evidente tendenciosidade, favore-
cendo montanhas florestadas e desprezando litorais e baixadas.
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Pressões externas
Os parques nacionais fluminenses deverão continuar sob graves 
pressões decorrentes de sua localização num estado sem fronteiras 
e dotado de uma economia razoavelmente dinâmica. Agricultura, 
pecuária, indústria, produção e transmissão de energia, constru-
ção de estradas, mineração, desenvolvimento urbano e turismo, 
dentro do que ainda é a segunda economia mais forte do país, 
continuarão gerando demandas incompatíveis com as finalidades 
preservacionistas dos parques. Nesse particular, a única alternativa 
para salvaguarda dos parques é a sua administração adequada. 
As pressões atuais não se extinguirão espontaneamente.

Prioridades administrativas
Itatiaia e Serra dos Órgãos ainda possuem boas infra-estruturas 
que, com manutenção adequada, serão úteis embora talvez não 
suficientes para uma administração eficaz. Com recursos finan-
ceiros, zoneamento adequado, controle de visitação e pessoal 
preparado, podem recuperar os altos padrões administrativos 
que tiveram e se consolidar. É claro que os seus limites e as suas 
terras têm que ser definidos. Tijuca precisa, principalmente, ser 
protegido da visitação maciça e das invasões por favelas. Muitas 
estradas e trilhas devem ser fechadas permanentemente ou du-
rante certas horas do dia ou épocas do ano. É preciso resgatar 
o seu enorme potencial educativo e explorá-lo adequadamente. 
Serra da Bocaina, talvez o parque nacional brasileiro mais difícil 
de ser consolidado na atualidade, precisa, antes de qualquer coisa, 
garantir suas terras. Atualmente isso é mais importante do que 
o desenvolvimento de qualquer infra-estrutura. Para o conjunto 
dos quatro parques, uma prioridade de segunda ordem seria o 
desenvolvimento de programas de pesquisa científica básica e 
aplicada (principalmente sobre florestas tropicais primárias, se-
cundárias e replantadas) e de educação ambiental.

Para um estado com terras tão sistematicamente devastadas como 
o Rio de Janeiro, não deixa de ser uma bênção surpreendente 
a existência de quatro parques nacionais, mesmo minados por 
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problemas crônicos. Talvez seja demais esperar que terras de 
baixada e de litoral sejam incluídas em novas unidades de preser-
vação, mesmo num futuro remoto, principalmente por causa da 
continuidade da expansão urbana e metropolitana. No entanto, 
a qualidade ecológica ou natural relativamente satisfatória dos 
parques existentes não está sendo protegida por sua gestão ade-
quada enquanto bem público. 

Se o Estado brasileiro vem fracassando como gestor de políticas 
sociais prioritárias de educação, saúde, transporte e segurança, 
não é de surpreender que seu desempenho como protetor de 
terras públicas com valor ecológico seja ainda pior. Atualmente, 
com a prevalência de correntes políticas favoráveis à diminuição 
do escopo de atuação do estado, tudo indica que o mesmo res-
tringirá o seu campo de atuação em várias áreas. Teoricamente, 
isso lhe permitiria atuar com mais eficácia nas políticas sociais 
prioritárias citadas anteriormente. Mas dificilmente o Estado po-
derá reduzir a sua atuação no campo das suas ainda periclitantes 
políticas ambientais, inclusive mas não apenas a criação e admi-
nistração de parques nacionais. Não creio que o mercado esteja 
em condições de prover serviços de proteção ambiental no Brasil. 
Há muitas possibilidades de parceria e co-gestão pública-privada, 
mas a tradição privada de uso da terra no Brasil é demasidamente 
imediatista para que dela se possa esperar a produção de qua-
lidade ambiental. Mas a tendência histórica da falta de controle 
governamental sobre as terras públicas, profundamente enraizada 
em nosso passado colonial, terá que ser revertida antes que os 
parques nacionais, brasileiros ou fluminenses, se transformem em 
entidades politicamente estáveis a proteger porções significativas 
das paisagens e dos ecossistemas do território nacional.
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ANExO I

OUTRAS TERRAS PROTEgIDAS A TíTULO  
AMBIENTAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO1

1 Este Anexo contém uma lista parcial e brevemente comentada das 
outras unidades de preservação ou conservação existentes, pelo menos 
criadas legalmente, no Estado do Rio de Janeiro, além dos quatro parques 
nacionais examinados mais de perto na Parte II. Como se verá, essas 
unidades não são poucas nem homogêneas, embora as informações dis-
poníveis para quase todas sejam mínimas e de atualidade duvidosa. Em 
vários casos, há até unidades legal e administrativamente distintas que 
se superpõem num mesmo local. Só um projeto de pesquisa específico, 
que incluísse muito trabalho de campo na forma de visitas às unidades 
e contatos com os seus responsáveis diretos, poderia produzir uma lista 
mais completa ou mais atualizada. Como este projeto não está nos meus 
planos, apresento a listagem incompleta. O objetivo principal é situar 
os parques nacionais fluminenses no contexto das políticas similares 
efetuados no Estado do Rio de Janeiro.

1. Reserva biológica federal
a) Reserva Biológica de Poco das Antas. Foi a primeira unidade deste 
tipo criada no Brasil (embora algumas unidades mais antigas, no Espí-

1	 Este	Anexo	reúne	dados	sobre	outras	extensões	do	território	fluminense	pro-
tegidas	por	motivos	ambientais,	além	dos	seus	quatro	parques	nacionais.	Foi	
composto	para	atender	uma	sugestão	de	um	avaliador	anônimo	do	meu	texto	
que	julgou	estarem	os	parques	nacionais	fluminenses	apresentados	de	forma	
descontextualizada	do	quadro	mais	amplo	de	áreas	preservadas	do	estado.	

	 Inclui	unidades	federais,	estaduais	e	municipais.	Os	dados	sobre	essas	uni-
dades	estão	espalhados	por	grande	número	de	fontes	e	organismos	gover-
namentais.	Usei	dados	levantados	durante	a	minha	própria	pesquisa,	alguns	
dos	quais	ficaram	possivelmente	desatualizados.	Usei	 também	um	 trabalho	
específico,	mais	recente,	escrito	por	Ana	Cristina	do	Couto,	sob	minha	orien-
tação,	baseado	em	entrevistas	com	funcionários	e	materiais	de	arquivo	dos	
dois	órgãos	estaduais	–	a	Fundação	Estadual	de	Engenharia	e	Meio	Ambiente	
e	o	Instituto	Estadual	de	Florestas	–	incumbidos	de	áreas	estaduais	protegi-
das	no	Rio	de	Janeiro.	Contei	ainda	com	duas	fontes	bem	mais	recentes:	um	
excelente	mapa	(Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – 1994)	do	Instituto	
Estadual	de	Florestas	e	um	estudo	detalhado	(Avaliação de 10 Unidades de 
Conservação da Natureza na Região Metropolitana do Rio de Janeiro)	de	dez	
unidades	do	Grande	Rio	de	Janeiro,	feito	pelo	IPLAN-Rio.



278Voltar para o sumário

rito Santo, Pernambuco e Maranhão, fossem transformadas em reservas 
biológicas antes da criação desta unidade fluminense). Fica no municí-
pio de Silva Jardim. Foi criada pelo Decreto 73.791, de 11 de março de 
1974. Fica num sopé da Serra do Mar próximo ao centro geográfico do 
estado. A sua área é de 50,63 km2. É um raro exemplo de área próxima 
à Planície Costeira fluminense que foi inteiramente desmatada, talvez 
no início do século XIX, mas que depois reverteu a matas secundárias, 
que amadureceram com o passar das décadas. Tornou-se talvez a mais 
conhecida unidade de preservação brasileira por sediar o bem sucedido e 
bem divulgado programa de proteção, pesquisa, reprodução em cativeiro 
e devolução ao habitat nativo do mico-leão-dourado (Leontopithecus 
rosalia rosalia). A unidade foi criada especialmente para dar apoio a 
esse programa – principalmente como área para reintroduzir espécimes 
criados em cativeiro no seu habitat natural – e tem sido administrada 
conjuntamente pelo IBAMA (responsável), Fundação Brasileira de Con-
servação da Natureza, Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, World 
Wildlife Fund e Smithsonian Institution. A unidade tem sido também 
base de programas de educação ambiental que criaram modelos segui-
dos por programas similares no Brasil, e de estudos científicos sobre 
a regeneração natural de matas tropicais. (DRUMMOND, 1988, cap. 4; 
IEF, 1994). É uma unidade florestada, como a maioria das terras prote-
gidas fluminenses, mas se destaca das demais por ter extensas florestas 
secundárias maduras e serem parcialmente localizadas em áreas planas.

b) Reserva Biológica do Tinguá. Criada pelo Decreto Federal 97.780, de 
23 de maio de 1989. Abrange terras dos municípios de Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, Petrópolis, Queimados, Belford Roxo, Japeri e Miguel 
Pereira, com uma área de 26 mil hectares. Abarcou pelo menos uma 
parte da Floresta Protetora da União do mesmo nome. Administrada 
pelo IBAMA. Esta é uma unidade relativamente grande compreendendo 
terras altas e encostas com matas secundárias da Serra do Mar, nos fun-
dos da baía de Guanabara. Protege mananciais muito importantes para 
o abastecimento de água potável para o Grande Rio. (IEF, 1994; IPLAN

2. Floresta nacional
a) Floresta Nacional Mário Xavier. Não constam data de criação, ato 
legal, área ou localização. (PÁDUA, 1988).
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3. Estação ecológica federal
a) Estação Ecológica de Piraí. Criada em 1980, localizada nos municí-
pios de Piraí e Rio Claro. O seu ato de criação é um contrato de cessão 
em comodato assinado pela Light e pela antiga Secretaria Especial do 
Meio Ambiente em 26 de junho de 1982. Mede 4 mil hectares e é ad-
ministrada pelo IBAMA. Compreende matas secundárias formadas em 
torno de terras alagadas por um reservatório de água – conhecido como 
Ribeirão das Lajes – que produz energia e fornece água a área do Gran-
de Rio. (DRUMMOND, 1988, cap. 4; IEF, 1994). Mais uma unidade que 
combina montanhas e florestas secundárias, em área bastante alterada 
pela ação humana.

b) Estação Ecológica Federal (Usina Atômica). Localizada no litoral do 
município de Angra dos Reis, nas proximidades do complexo de usinas 
nucleares. Foi criada pelo Decreto 84.873 de 29 de julho de 1980 e é 
gerida conjuntamente por Furnas e IBAMA. Não constam informações 
sobre finalidades, área, características naturais ou situação administra-
tiva. (IEF, 1994)

4. áreas de proteção ambiental federal
a) Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. Criada pelo Decreto Federal 
89.242, de 21 de dezembro de 1983, em localidade do município de Pa-
rati, no extremo sul do litoral fluminense. Sua área é de 33.800 hectares 
e é administrada pelo IBAMA. Relativamente extensa, inclui entre os seus 
objetivos a estabilizacão de uma comunidade de “caiçaras” (pescadores 
artesanais) e a proteção dos limites do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina. Parece incluir toda a Reserva Ecológica de Juatinga. (DRUM-
MOND, 1988, cap. 4; IEF, 1994) Protege um importante e extenso trecho 
de litoral florestado, com praias e mangues, relativamente pouco alte-
rado pela ação humana mas muito pressionado pela indústria turística.

b) Área de Proteção Ambiental de GuapiMirim. Criada pelo Decreto 
Federal 90.225, de 25 de setembro de 1984. Abrange 14.300 hectares 
dos municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Magé. Administrada pelo 
IBAMA. Esta unidade litorânea tem o importante objetivo de evitar a 
destruição completa dos últimos manguezais existentes no fundo da baía 
de Guanabara. Aterros, assoreamento, esgotos e dejetos industriais, além 
do corte de árvores para obtenção de lenha para combustível industrial, 
causam prejuízos à flora. Há registro de sambaquis. Dentro da APA 
há pescadores e agricultores residentes, além de favelas e indústrias. 
(DRUMMOND, 1988, cap. 4; IEF, 1994;
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c) Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. Criada pelo 
Decreto Federal 91.304, de 3 de junho de 1986. Possui 40.2500 hecta-
res. Administrada pelo IBAMA. Na verdade, as terras dessa unidade se 
espalham muito mais pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais. No 
estado do Rio de Janeiro os únicos municípios fluminenses afetados são 
os de Resende e Itatiaia, dos quais a APA cobre 10 mil hectares. Protege 
encostas altas e alguns campos de altitude da Serra da Mantiqueira. Essa 
unidade, relativamente grande, tem pelo menos dois objetivos impor-
tantes: proteger mananciais e respectivas matas primárias e secundárias 
localizados em encostas da Serra da Mantiqueira e proteger os limites 
do Parque Nacional de Itatiaia. (DRUMMOND, 1988, cap. 4; IEF, 1994) 
Aparentemente, esta APA incluiu uma antiga Floresta Protetora da 
União criada na área, com o mesmo nome. Trata-se de mais uma área 
de montanhas e florestas, embora a inclusão de campos de altitude lhe 
dê singularidade.

d) Área de Proteção Ambiental de Petrópolis. Criada pelo Decreto 
Federal 87.561, de 17 de setembro de 1982, localizada principalmente 
no município de Petrópolis, com algumas extensões nos municípios 
de Duque de Caxias e Magé. Tem 44 mil hectares. Administrada pelo 
IBAMA. Essa APA contém remanescentes nativos da Mata Atlântica, 
trechos de trilhas de tropas de burro e ruínas de prédios pertencentes 
à antiga Fábrica Cometa, tombados pelo SPHAN. Aparentemente, faz 
fronteiras com o Parque Nacional da Serra dos Orgãos, com a Reserva 
Biológica do Tinguá e com a Reserva Biológica de Araras. Parte dessa 
APA é pressionada pela expansão urbana de Petrópolis. A prefeitura de 
Petrópolis criou uma controvérsia em meados da década de 1980, ao 
iniciar a construção de um reservatório de água na unidade sem consultar 
o seu conselho administrativo. Houve protestos de ambientalistas e de 
outros órgãos governamentais. (COUTO, 1990, p. 19-20; DRUMMOND, 
1988, CAP. 7; ief, 1994) Mais uma das muitas unidades de conservação 
fluminenses que combinam montanhas e florestas.

5. área de relevante interesse ecológico federal
a) Área de relevante interesse ecológico da Floresta da Cicuta. Criada 
pelo Decreto Federal 90.792, em 9 de janeiro de 1985, com 5 mil hecta-
res. Os municípios afetados são os de Barra Mansa e Volta Redonda. O 
IBAMA é o responsável pela unidade, que fica ao longo do rio Paraíba 
do Sul e é atravessada pela estrada de rodagem BR-116 e pela ferrovia 



281Voltar para o sumário

Rio-São Paulo. Consta que a descoberta de espécimes de uma tartaruga 
de água doce dada por muito tempo como extinta foi o motivo para 
criação da reserva, localizada em dois dos municípios mais completa-
mente desmatados do estado. (DRUMMOND, 1988, cap. 4;, 7; IEF, 1994).

6. Florestas Protetoras da União
Essas unidades têm um status relativamente vago nas políticas preser-
vacionistas do País. Foram criadas a partir de 1940 com base no Código 
Florestal de 1934, que previa florestas protetoras de mananciais e en-
costas. Florestas Protetoras da União –FPUs – parece ter sido um nome 
extra-oficial que se perpetuou, pois não consta do Código Florestal. Não 
consegui compor uma lista completa dessas unidades, nem no Brasil, 
nem no Rio de Janeiro. Consultando a compilação de Rocha, Legislação 
de conservação da natureza, no entanto, verifiquei que o Estado do Rio 
de Janeiro foi contemplado com um número desproporcionalmente alto 
de FPUs. Por isso, incluo neste Anexo os dados que levantei. Uma relação 
incompleta das FPUs criadas no estado do Rio de Janeiro está no Quadro 1.
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Lendo os decretos de criação dessas FPUs, transcritos na compilacão de 
Rocha, vemos, por exemplo, que algumas foram criadas para garantir 
o fluxo de rios que forneciam água para a cidade do Rio de Janeiro ou 
comunidades de seus arredores; a da Mantiqueira foi criada em 1946 
para proteger as bordas do Parque Nacional de Itatiaia (ela parece ter 
sido incluída, muitos anos depois, na APA da Serra da Mantiqueira, 
também mencionada neste Anexo). Infelizmente, a não ser por algumas 
exceções, as fontes não incluem os municípios afetados por cada FPU. 
Observando as áreas dessas unidades, geralmente pequenas (a média 
é de 26,6 quilômetros quadrados), podemos especular que são trechos 
isolados de antigas fazendas de café que, uma vez abandonadas, deram 
origem a capoeiras que, por motivos diversos e geralmente insabidos, 
não foram novamente devastadas, chegando nos meados do século XX 
a uma maturidade capaz de gerar e manter mananciais e de estabilizar 
encostas.

Para resumir uma situação complexa e que demandaria muito mais 
pesquisa, verifiquei que entre 1944 e 1964 pelo menos 32 FPUs foram 
criadas no Estado do Rio de Janeiro, muitas delas perto ou dentro da 
cidade do Rio (um número menor de florestas desse tipo foi criado em 
São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e 
Rondônia, entre 1949 e 1964). Pelas descrições sumárias disponíveis 
e observações de campo, percebe-se que todas as FPUs fluminenses 
protegem encostas da face litorânea da Serra do Mar ou das serranias 
costeiras isoladas cobertas por matas secundárias. Elas não são maneja-
das ‘ativamente’, ou seja, não são áreas de lazer, visitação ou pesquisa, 
mas ainda assim cobrem uma superfície conjunta mínima de 55 mil 
hectares, cifra nada desprezível. Para um estado tão devastado, ter mais 
de 1,2% do seu território coberto por capoeiras maduras e oficialmente 
protegidas é um bom negócio. É bem possível, no entanto, que algumas 
outras das 19 FPUs do Quadro 1 tenham sido incorporadas a outras 
unidades mencionadas neste Anexo. (DRUMMOND, 1988, cap. 4,7 ; 
ROCHA, 1986 ; IEF, 1994).2

2	 O	mapa	do	IEF,	Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,	assinala	a	existência	
de	“várias”	FPUs,	espalhadas	pelos	municípios	de	Rio	de	Janeiro,	Nova	Igua-
çu,	Duque	de	Caxias	e	Nova	Friburgo,	sem	especificar	nomes.	Dá,	no	entanto,	
uma	área	total	de	130.500	hectares	para	as	FPUs	fluminenses,	bem	superior	
ao	total	que	apresento	aqui.	É	possível	que	o	total	computado	pelo	IEF	inclua	
as	áreas	das	11	FPUs	que	eu	excluí	da	Tabel	I.
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7. Reserva biológica estadual
a) Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. Criada pelo Decreto 
Estadual 7.549, de 20 de novembro de 1974, modificada pelo Decreto 
Estadual 5.414, de 31 de março de 1982. Fica na localidade de Guaratiba, 
município do Rio de Janeiro, com 2.500 hectares, nos fundos da baía 
de Sepetiba. Está sob gerência do Instituto Estadual de Florestas (IEF). 
Esta unidade é uma das raras áreas preservadas fluminenses a prote-
ger terrenos de marinha (afetadas por marés), restingas e manguezais 
relativamente pouco alterados. Foi criado um conselho administrativo 
para gerir esta unidade, com participação de órgãos federais, estadu-
ais, municipais, e organizações da sociedade civil. Algumas pesquisas 
científicas sobre flora, fauna e arqueologia (dos povos dos sambaquis) 
foram desenvolvidas na unidade. A sua situação fundiária parece indefi-
nida, pois há notícias de interesse tanto de moradores estabelecidos na 
unidade quanto do Exército em usá-la para fins não-preservacionistas 
(instalação de um centro tecnológico). De toda forma, parece que toda 
a unidade está em terras da marinha, por definição sujeitas à jurisdição 
da Marinha de Guerra, situação que dificulta, embora não impeça, o 
seu uso por particulares. (COUTO, 1990, p. 6-8; IEF, 1994) É lamentável 
que esta unidade não inclua a vizinha Restinga de Marambaia, uma 
formação singular em todo o litoral brasileiro que, no entanto, tem 
sido relativamente preservada de pressões pelo fato de ser uma área 
de treinamento sob controle da Marinha de Guerra.

b) Reserva Biológica de Araras. Criada pela Resolução do Governador, 
de 22 de junho de 1977. Localiza-se em vertentes interiores da Serra do 
Mar, abrangendo terras dos municípios de Miguel Pereira e Petrópolis. 
É distinta da Floresta Protetora da União do mesmo nome. Foi criada 
com 2 mil hectares. A unidade, gerida pelo IEF, contém florestas de 
montanha primárias e secundárias em bom estado e foi criada com o 
objetivo de preservação e apoio às pesquisas que ajudem a recuperar 
áreas vizinhas devastadas. (COUTO, 1990, p. 8-9; IEF, 1994) Esta é outra 
unidade compreendendo montanhas florestadas, embora algumas das 
matas sejam primárias.

c) Reserva Biológica da Praia do Sul. Criada pelo Decreto Estadual 4972 
de 2 de dezembro de 1981, na Ilha Grande, município de Angra dos 
Reis. Sua área é de 5368 hectares. Administrada pela FEEMA. Protege 
um recanto mais remoto da Ilha Grande, onde há inclusive remanescen-
tes nativos de Mata Atlântica e sítios litorâneos de valor arqueológico. 
(COUTO, 1990, p. 20-21; DRUMMOND, 1988, cap. 7; IEF, 1994)
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8. Reserva ecológica estadual
a) Reserva Ecológica de Juatinga. Criada pela Lei Estadual n. 1.859, de 
1º de outubro de 1991, com 7 mil hectares, afetando o município de 
Parati. Protege litoral e montanhas florestadas muito pouco alteradas 
pela ação humana. Gerida pelo IEF. Parece estar inteiramente contida 
dentro da APA de Cairuçu. (IEF, 1994).

b) Reserva Ecológica Jacarepiá. Criada pelo Decreto Estadual 9.529A, 
de 15 de dezembro de 1986, no município de Saquarema. Área não 
especificada. Gerida pela FEEMA. Aparentemente localizada dentro da 
APA de Maçambaba. (IEF, 1994) Unidade que protege praias, dunas e 
restingas ameacadas pela expansão urbana na Região dos Lagos.

c) Reserva Ecológica Maçambaba. Criada pelo Decreto Estadual 9.529B, 
de 15 de dezembro de 1986, no município de Araruama. Área não es-
pecificada. Gerida pela FEEMA. Aparentemente localizada dentro da 
APA de Maçambaba. (IEF, 1994) Tem as mesmas características que a 
unidade de Jacarepiá.

9. Parque Estadual
a) Parque Estadual da Pedra Branca. Criado pelo Decreto Estadual n. 
2.377, de 28 de junho de 1974, com 12.500 hectares. Gerido pelo IEF. 
Localizado no município do Rio de Janeiro, inclui o pico da Pedra 
Branca (ponto culminante do município) e diversas vertentes que aca-
bam nos bairros de Jacarepaguá, Marechal Hermes, Bangu, Realengo, 
Campo Grande e Recreio dos Bandeirantes. Incluiu a FPU de Pedra 
Branca e várias outras FPUs. Há uma APA municipal dentro da unida-
de, criada pela Lei Municipal n. 1.206, de 28 de março de 1988. Tem 
importantes mananciais que fornecem água potável a vários bairros da 
Zona Oeste, mas esses mananciais têm sido prejudicados por erosão e 
dejetos industriais e domésticos, tendo alguns deles sido inteiramente 
inviabilizados. A área foi inteiramente desmatada ao menos duas ve-
zes, uma para fazendas de café no início do século XIX, e outra para 
plantações de laranja, na década de 1930. Suas extensas matas são, por 
isso, forçosamente secundárias. A unidade está invadida por centenas 
de proprietários particulares e posseiros, embora as terras pareçam ser 
propriedade regularizada da União. Há notícias sobre cultivos agrícolas, 
criação de gado, represamento ilegal de água, passagem de linhas de 
transmissão e mineração de granito dentro da unidade. Existem trilhas 
interpretativas e alguma infra-estrutura para administração e visitação. 
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Mais recentemente a unidade tem recebido bons números de visitan-
tes. (COUTO, 1990, p. 10; DRUMMOND, 1988, cap. 7; IEF, 1994). Outra 
unidade de florestas localizadas numa “serrania costeira”, mas contém 
trechos de litoral. Além disso, é vizinha da Reserva Biológica e Arque-
ológica de Guaratiba

b) Parque Estadual da Ilha Grande. Criado pelo Decreto Estadual 15.273, 
de 23 de junho de 1971. Localiza-se na Ilha Grande, município de Angra 
dos Reis. Sua área foi estabelecida em 5.500 hectares por um decreto 
posterior, o de número 2.061, de 25 de agosto de 1978. É gerido pelo IEF. 
Embora faltem informações detalhadas, as ainda extensas matas – muitas 
das quais secundárias –, as belas praias, o grande afluxo turístico e alguns 
sítios arqueológicos são os principais motivos de criação do parque. Em 
1990, a unidade teve uma injeção de recursos financeiros e humanos 
através de doações da empresa Esso, canalizadas e administradas pela 
Fundação Pró-Natura, uma organização ambientalista privada. (COUTO, 
1990, p. 10-11; IEF, 1994) Essa unidade inclui importantes trechos de 
litoral numa região onde a expansão urbana e o turismo de segunda 
residência estão gerando muitas pressões sobre o ambiente natural.

c) Parque Estadual do Desengano. Criado pelo Decreto-Lei 250, de 13 
de abril de 1970. Abrange terras dos municípios de Campos, Santa Maria 
Madalena e São Fidélis, nas encostas do espigão terminal da Serra do 
Mar. A sua área é de 22.400 hectares. O IEF é o órgão responsável pela 
unidade. Não obtive informações seguras sobre os tipos de matas que 
o parque protege, mas a relativa proximidade dos antigos engenhos e 
usinas de açúcar da Baixada Campista faz suspeitar que muitas delas 
seriam secundárias ou alteradas em algum grau significativo. De toda 
forma, o IEF informa que o parque contém matas nativas e espécies 
vegetais de Mata Atlântica muito raras ou mesmo ameaçadas de extinção. 
A situação legal do parque é confusa, pois medida posterior (Decreto 
Estadual 7.121 de 28 de dezembro de 1983) incluiu o parque numa 
Área de proteção ambiental, sem revogar o status de parque estadual. A 
situação do parque não parece animadora, pois as notícias que chegam 
dele sempre dão conta de problemas: a construção de um hotel e de uma 
serraria (com financiamento do BANERJ) no seu perímetro, a apreen-
são de madeira cortada dentro dele etc. Em 1984, um esforço conjunto 
de empresas, da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, do 
IBDF, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro e outros levou à construção de um laboratório e uma biblio-
teca no parque. Em 1990, a Fundação Pró-Natura, utilizando recursos 
doados pela empresa White Martins, comandou um esforço de vários 
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órgãos governamentais e associações civis no sentido de consolidar os 
limites, a administração e a identidade do parque. (COUTO, 1990, p. 
11-12; DRUMMOND, 1988, cap. 7 IEF, 1994) Mais um parque contendo 
montanhas florestadas.

d) Parque Estadual da Serra da Tiririca. Criado pela Lei Estadual 1901, de 
29 de novembro de 1991, com 2.400 hectares Foi alterado pelo Decreto 
Estadual 18.598, de 19 de abril de 1943. Afeta os municípios de Niterói 
e Maricá. Gerido pelo IEF. Localizado numa serrania costeira florestada 
encravada em áreas urbanizadas, incluindo pequeno trecho de litoral, 
em torno da Ponta de Itaipuaçu. Suas matas são secundárias a não ser 
em encostas muito inclinadas, pois a área teve culturas de cana, café 
e cítricos. Há agricultura dentro da unidade. Situação fundiária inde-
finida. Existem algumas trilhas para caminhadas, usadas por turistas, 
estudantes e pesquisadores. A administração da unidade é sediada 
nas dependências de uma escola pública vizinha. Existe um Programa 
de implantação da unidade, datado de 1994. Existe uma comissão de 
gestão, que inclui representantes das prefeituras de Niterói e Maricá, 
Universidade Federal Fluminense, secretarias estaduais e movimentos 
ambientalistas.(IEF, 1994)

e) Parque Estadual das Serras de Madureira e Mendanha. Em processo de 
criação, através do processo E07/300323/92, abrangendo 6 mil hectares 
de terras dos municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. Gerido pelo 
IEF. Possivelmente incorporou parte da FPU de Mendanha. (IEF, 1994) 
( Localizada em serrania costeira isolada e florestada, nas proximidades 
de áreas urbanizadas.

f) Parque Estadual Marinho do Aventureiro. Criado pelo Decreto Estadual 
15.983, de 27 de novembro de 1990, no município de Angra dos Reis. 
Área não especificada. Gerido pela FEEMA. Protege o litoral externo 
(Atlântico) da Ilha Grande. (IEF, 1994)

10. Reserva Florestal Estadual
a) Reserva Florestal do Grajaú. Criada pelo Decreto Estadual 1.921, de 
22 de junho de 1978, no bairro carioca do Grajaú, de responsabilidade 
do IEF. Sua área é de apenas 50 hectares. Quase certamente as matas 
locais são secundárias, como as de várias FPUs. Chegou a haver uma 
favela no local, dissolvida na época de criação da unidade. Consta que 
“detentos do sistema penitenciário” do Estado foram usados como mão-
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-de-obra para um projeto de reflorestamento realizado na unidade em 
fins da década de 70 de 1900. Tem uma área de visitação na qual foram 
feitos trabalhos de paisagismo e urbanização. No início de década de 
1990, a área foi submetida a um moderno método de reflorestamento: 
helicópteros sobrevoaram a reserva e despejaram milhares de sementes 
de árvores especialmente preparadas. (COUTO, 1990, p. 13; IEF, 1994) 
Esta unidade é mais uma composta por florestas em encostas.

b) Fazenda Crubixais. Não consta ato legal de criacão, embora o IEF liste 
essa unidade em suas publicações como uma reserva florestal. Fica em 
Glicério, nos fundos do município de Macaé, em encostas atlânticas da 
Serra do Mar. A sua área é de 7.100 hectares. As matas originais foram 
devastadas, sobrevivendo porções delas apenas nas encostas mais íngre-
mes. A área teve um um replantio de eucaliptos. Até bem recentemente, 
ocupantes plantavam regularmente culturas comerciais e de subsistência. 
Eles foram cadastrados e receberam terras equivalentes às que usavam 
dentro da unidade. (COUTO, 1990, p. 13; DRUMMOND, 1988, cap. 7; 
IEF, 1994) Outra unidade de encostas florestadas.

11. área de proteção ambiental Estadual3

a) Área de Proteção Ambiental de Maricá. Criada pelo Decreto Estadual 
7.230, de 23 de abril de 1984, com 13.300 hectares. Fica no município 
de Maricá, cobrindo a Ilha do Cardoso e parte da Restinga de Maricá. 
Administrada pela FEEMA. Várias instituições científicas já faziam ou 
passaram a desenvolver projetos de pesquisa nessa APA, como a UFRJ, 
UFRRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. (COUTO, 1990, p. 16-17; IEF, 1994). Essa unidade contém im-
portantes trechos do litoral fluminense, mas elas já apresentam muitas 
alterações de origem humana.

3	 Essas	unidades	previstas	por	legislação	federal	(Lei	6.938,	de	31	de	agosto	
de	1981)	podem	ser	criadas	pelos	governos	 federal,	estadual	ou	municipal.	
Convém	lembrar	que	as	unidades	servem	principalmente	para	tentar	controlar	
os	efeitos	das	ações	humanas	sobre	áreas	que,	embora	parcialmente	degra-
dadas	ou	usadas,	 ainda	 retenham	aspectos	naturais	 valiosos.	As	unidades	
não	prevêem	a	desapropriação	ou	a	remocão	de	proprietários	ou	ocupantes,	
evitando	 assim	os	 atritos	 e	 custos	 geralmente	muito	 altos	 dessas	medidas	
quando	tomadas	em	áreas	mais	densamente	povoadas.	O	seu	objetivo	prin-
cipal	 é	 zonear	 e	 controlar	 as	 ações	 humanas,	 sendo	mais	 um	 instrumento	
de	panejamento	integrado	do	que	de	preservação	ou	conservação.	Como	as	
APAs	 são	 criadas	 em	 lugares	 de	 ocupação	 humana	densa	 e/ou	 antiga,	 as	
suas	situações	estão	sujeitas	a	mudanças	em	pequenos	espaços	de	tempo.
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b) Área de Proteção Ambiental de Jacarandá. Criada pelo Decreto Esta-
dual 8.280, de 23 de julho de 1985, com 3.160 hectares, no município 
de Teresópolis. Administrada pela FEEMA. Como é típico das APAs, 
interesses conflitantes se chocam no uso dessa unidade. Conservacio-
nistas e moradores de Teresópolis preferiam que ela funcionasse como 
uma reserva biológica, enquanto que a prefeitura da época da criação 
e vários industriais queriam implantar um distrito industrial na unidade 
– o que aliás não seria ilegal. Vários conflitos surgiram em torno dessas 
alternativas, sendo que a FEEMA chegou a pesquisar a flora da unidade 
e os achados desmentiram alegações de que ela estava toda degradada 
e por isso não merecia protecão especial. (COUTO, 1990 p. 17-18; IEF, 
1994). Outra unidade florestada serrana.

c) Área de Proteção Ambiental de Maçambaba. Criada pelo Decreto 
Estadual 9.529-C, de 15 de dezembro de 1986. Tem uma área de 13.300 
hectares se localiza nos municípios de Arraial do Cabo e Saquarema. 
Administrada pela FEEMA. A unidade foi criada para disciplinar a ex-
pansão urbana na praia de Maçambaba, sendo outra das poucas uni-
dades litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos quatro sítios 
arqueológicos foram encontrados em seu perímetro e serviram como 
justificativa parcial para a sua criação. Há duas reservas ecológicas no 
interior dessa APA, com os nomes de Jacarepiá e Massambaba. (COUTO, 
1990, p. 19; IEF, 1994) Essa unidade procura ordenar a ocupação de 
um belo trecho do litoral fluminense bastante pressionada e alterada 
pelos usos humanos.

d) Área de Proteção Ambiental de Tamoios. Criada pelo Decreto Esta-
dual 9.452, de 5 de dezembro de 1986. Sua área não é disponível. Essa 
ambiciosa APA, por definição litorânea em sua totalidade, é administra-
da pela FEEMA, englobando todas as ilhas da baía de Angra dos Reis 
pertencentes ao município do mesmo nome. (COUTO, 1990, p. 18; IEF, 
1994) Como se vê, a Ilha Grande está protegida por várias espécies de 
unidades de conservação: um parque estadual, um parque estadual 
marinho, uma reserva biológica (Praia do Sul) e esta APA.

e) Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba. Criada pelo Decreto Es-
tadual 9.802, de 12 de março de 1987, fica no município de Mangaratiba. 
Administrada pela FEEMA. Área não disponível. Criada para proteger 
encostas litorâneas, praias, manguezais e ilhas da Serra do Mar com 
remanescentes de Mata Atlântica nativa ameaçados por plantações de 
banana. (COUTO, 1990, p. 19; IEF, 1994) Esta unidade combina encostas 
florestadas com trechos de litoral.
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f) Área de Proteção Ambiental da Serra de Sapiatiba. Criada pelo Decreto 
Estadual 15.136, de 20 de julho de 1990. Fica no muncicípio de São 
Pedro da Aldeia. Sua área não está especificada nas fontes. Administrada 
pela FEEMA. (IEF, 1994) Protege a flora de serranias costeiras e trechos 
do litoral interno da lagoa de Araruama.

g) Área de Proteção Ambiental dos Frades (Três Picos). Criada pelo 
Decreto-lei Estadual 1.755, de 27 de novembro de 1990. Área não 
disponível nas fontes. Localização municipal incerta. Administrada 
pela FEEMA. (IEF, 1994) Localizada na crista da Serra do Mar, protege 
montanhas florestadas.

12. Estação Ecológica Estadual
a) Estação Ecológica do Paraíso. Criada pelo Decreto Estadual 9.803, 
de 12 de março de 1987, abrangendo terras dos municípios de Tere-
sópolis, Magé e Cachoeiras de Macacu. Administrada pela FEEMA. Sua 
área é de 4.920 hectares. Apesar de ser um tipo de unidade que prevê 
a preservação total da maior parte e a pesquisa científica e o manejo 
controlado do restante, essa estação ecológica parece estar numa situação 
bem distinta, pois fazendas e ocupantes desenvolvem há muito tempo 
agricultura e pecuária em dimensões nada desprezíveis. (COUTO, 1990, 
p. 21-22; IEF, 1994) Essa unidade contem florestas secundárias no sopé 
da Serra do Mar.

13. Reserva Biológica Municipal
a) Reserva Biológica de Jacarepaguá. Não constam dados sobre área, 
data e ato legal de criação. Ela é administrada pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro. Localiza-se no interior da Baixada de Jacarepaguá, no município 
do Rio de Janeiro. Foi concebida ainda na década de 40 do corrente 
século, quando a área era essencialmente rural, e implantada em me-
ados da década de 1950, mas a expansão urbana do Rio desfigurou-a. 
Importantes áreas naturais de lagoas e restingas foram destruídas. Dentro 
da área original da reserva estão hoje o Riocentro (enorme centro de 
convenções e exposições) e o Autódromo de Jacarepaguá, além de outras 
instalações urbanas diversas da própria prefeitura ou autorizadas por ela. 
Houve propostas recentes da Fundação Brasileira para Conservação da 
Natureza de transformar os remanescentes da área num parque zoobo-
tânico, principalmente para atividades de educação e lazer ambientais.
(DRUMMOND, 1988, cap. 7).



291Voltar para o sumário

14. Centro de Primatologia do Estado do Rio 
de Janeiro
Esse é um tipo sui generis de unidade. Funciona como um centro de 
estudos e de projetos de preservação de espécies do gênero animal dos 
primatas. Há atualmente 200 espécies de primatas em todo o mundo, e 
50 delas só existem em terras brasileiras, o que confere ao Brasil uma 
facilidade e uma responsabilidade especiais no seu estudo. A unidade 
nasceu como desdobramento do trabalho do biólogo Adelmar Coimbra 
Filho e de outros estudiosos brasileiros dos primatas. Suas primeiras 
instalações físicas foram no Horto Florestal do Rio de Janeiro, atrás do 
Jardim Botânico. A área atualmente ocupada, no município de Magé, foi 
cedida pela CEDAE. Principalmente – mas não exclusivamente – pela sua 
participação no programa de reprodução em cativeiro e pesquisa sobre 
o mico-leão-dourado, o Centro de Primatologia ganhou fama científica 
mundial. Ele tem recebido ajuda financeira e feito intercâmbios cien-
tíficos com muitas instituições estrangeiras. O Centro de Primatologia 
não pode ser considerado uma unidade de preservação no sentido 
estrito do termo, pois o seu trabalho de certa forma independe das 
qualidades e especificidades naturais da área que ocupa; os animais 
vivem em cativeiro e alguns sequer são da fauna nativa do Rio de Ja-
neiro. No entanto, com o seu trabalho de pesquisar as condições para a 
sobrevivência natural de importantes componentes de nossa fauna, ele 
acaba colaborando para o melhor desenho e administração de nossas 
unidades de preservação propriamente ditas. (COUTO, 1990, p. 22-23; 
DRUMMOND, 1988, cap. 4)

15. Reservas particulares do patrimônio natu-
ral
O mapa do IEF lista três RPPNs: Aldeia Velha (Silva Jardim), Santo 
Antônio do Aliança (Barra do Piraí e Valença) e Rio das Pedras (Man-
garatiba). Além dos nomes de proprietários particulares, não constam 
mais detalhes sobre essas unidades nas fontes. No mapa do IEF, as três 
unidades parecem razoavelmente extensas em comparação com outras 
unidades fluminenses. (IEF, 1994).

16. Outras unidades
Couto, no Anexo II do seu texto, registra a existência ou criação de pelo 
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menos outras nove unidades estaduais ou municipais de preservação 
ou conservação no território fluminense. Darei apenas os nomes e as 
localizaçoes delas: Estação Ecológica do Parque da Cidade de Niterói 
(Niterói), Área de Lazer Estadual de Parati-Mirim (Parati), Áreas de Pa-
trimônio Cultural Dunas Dama Branca (Cabo Frio) e Grumari (Rio de 
Janeiro), Áreas de proteção ambiental de Lagunas de Piratininga e Itaipu 
(Niterói), do Sacopã (Rio de Janeiro), de Santa Teresa (Rio de Janeiro), 
dos bairros do Santo Cristo, Saúde, Gamboa e Centro (Rio de Janeiro) e 
dos terceiro e quarto distritos do município de Duque de Caxias. (COU-
TO, 1990, anexo 2) Estudo recente do IPAN-Rio revela mais duas Áreas 
de proteção ambiental existentes dentro do perímetro urbano do Rio: 
a APA do Alto da Boa Vista (localizada parcialmente dentro do Parque 
Nacional da Tijuca) a APA do Manguezal de Jequiá (localizada na Ilha 
do Governador). Quase todas essas unidades parecem ser destinadas a 
disciplinar usos intensivos de escassos remanescentes naturais em áreas 
urbanas ou quase urbanizadas.

O mapa do IEF inclui outras duas unidades para as quais também 
mencionarei apenas nomes e localização: Furnas do Catete (Pedra do 
Cão Sentado) (Nova Friburgo), Área de tombamento de manguezal do 
Rio Paraíba do Sul (São João da Barra); ele registra ainda um número 
indefinido de Áreas de proteção ambiental municipais (quantidades e 
localizacões não especificadas). Pelo menos uma unidade consta do mapa 
do IEF, mas não do texto que o acompanha: a Reserva Ecológica de 
Macaé de Cima, aparentemente localizada em Nova Friburgo. (IEF, 1994).

O mapa do IEF menciona ainda 22 hortos florestais, estaduais ou mun-
cicipais, espalhados por pelo menos 17 municípios fluminenses. (IEF, 
1994). Embora os hortos não sejam necessariamente áreas naturais pre-
servadas, elas têm a finalidade de criar e fornecer mudas e disseminar 
instruções técnicas para plantio de ervas, arbustos e árvores em áreas 
urbanas ou rurais, contribuindo assim para políticas de preservação e 
recuperação ambientais. 

Tombamento da Serra do Mar e Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica
Uma pequena notícia sobre esses dois itens cabe neste Anexo, mais a 
título de esclarecimento do que de análise. Desde meados de década 
de 1980, há um esforço conjugado de vários governos estaduais – com 
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apoio de órgãos federais – no sentido de tombar áreas da Serra do Mar 
com remanescentes da Mata Atlântica. Formou-se inclusive um Consór-
cio Mata Atlântica, reunindo órgãos federais e estaduais e associações 
civis dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina. Esse esforço nasceu de pressões de ambientalistas 
brasileiros e internacionais que divulgaram amplamente o fato de que a 
Mata Atlântica brasileira é uma das duas matas tropicais mais ameaçadas 
do planeta, sendo a outra a da ilha de Madagascar. Assim, São Paulo, 
Paraná e Espírito Santo, respectivamente em 1985, 1986 e 1990, tom-
baram extensas seçoes florestadas da Serra do Mar em seus territórios, 
consolidando muitas unidades de conservação nela existentes, criando 
outras e estabelecenddo diversas sistemáticas para racionalizar o uso e 
a recuperação das áreas mais degradadas. 

Em março de 1991, uma comissão estadual nomeada para o mesmo 
fim delimitou e mapeou as extensões de terra da Mata Atlântica e da 
Serra do Mar a serem tombadas no Estado do Rio de Janeiro. Produ-
ziu um mapa e um memorial descritivo, consolidando o seu trabalho. 
Cerca de 15,16% (656.700 hectares) de terras montanhosas florestadas 
do território do estado foram incluídas no tombamento, a maior parte 
na Serra do Mar, mas incluindo também numerosas serranias costeiras 
e trechos florestados de litoral. Há muitos trechos isolados do corpo 
principal das terras tombadas, que segue a crista da Serra do Mar. Cerca 
de 600 mil desses hectares estão cobertos por algum tipo de floresta 
primária ou secundária, correspondendo a mais de 85% de todas as 
terras florestadas remanescentes no estado. Quase todas as unidades 
de conservação serranas citadas neste Anexo, algumas litorâneas e os 
quatro parques nacionais estudados na Parte II, estão incluídos nesse 
tombamento. Ou seja, o tombamento não criou novas áreas designadas 
para proteção ou conservação no Estado do Rio de Janeiro, mas abar-
cou quase todas as que existiam e tentou criar áreas de transição e de 
proteção em torno delas.

A ambição do Consórcio Mata Atlântica é a de criar uma grande unida-
de contínua e pluriestadual de terras florestadas e submetidas a graus 
diferenciados de controle e preservação, atravessando as fronteiras dos 
cinco estados. Já sob coordenação do IBAMA, o programa evoluiu no 
sentido da constituição de uma grande unidade de conservação do tipo 
Reserva da Biosfera, que faz parte parte do programa da ONU chamado 
O Homem e a Biosfera, iniciado em âmbito mundial em 1972. Essas 
reservas são um tipo sui generis de unidade de conservação existente 
em muitos países e cuja característica mais importante é conciliar usos 
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humanos tradicionais e modernos com os imperativos de preservação 
e recuperação ambientais. A intenção brasileira de criar a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica foi homologada junto à ONU em outubro 
de 1992, abarcando as terras tombadas de vários estados. Desde então 
diversas revisões, ajustes e ampliações vem sendo negociados para efe-
tivar o reconhecimento oficial da unidade e a sua efetiva implantação 
e manejo. (IEF, 1994).

Comentários finais
Em primeiro lugar, o número de unidades listadas nesse Anexo im-
pressiona pela quantidade. São 92 unidades identificadas, sendo que 
várias delas se superpõem parcialmente e algumas até estão contidas 
inteiramente dentro de outras. Elas estão sob responsabilidade de vários 
órgãos, como IBAMA, IEF, FEEMA e diversas prefeituras municipais. 
Como o levantamento não foi exaustivo, pode haver muitas outras uni-
dades de caráter municipal. 

Em segundo lugar, e apenas a título comparativo, vejamos a contribuição 
quantitativa da superfície dessas outras áreas protegidas a título am-
biental, em relação à superfície conjunta dos quatro parques nacionais 
estudados na Parte II. Recordemos que as áreas decretadas dos quatro 
parques cobrem uma área conjunta de 144 mil hectares, correspondentes 
a 3,2% do território fluminense. No cômputo sobre a área conjunta dos 
demais trechos ambientalmente protegidos das terras fluminenses, fiz 
algumas ressalvas, exclusões e adaptações que precisam ser explicitadas:

1) Nem todos os tipos de áreas de conservação têm como objetivo 
proteger áreas relativamente intocadas ou pouco alteradas pela ação hu-
mana. Como no meu estudo me interessei primordialmente por parques 
nacionais e por áreas de alto valor natural ou valor ecológico, excluí 
dos cálculos abaixo todas as Áreas de proteção ambiental, por definição 
destinadas ao manejo de terras de outras características;

2) levando em conta que (a) pelo menos algumas das FPUs têm capoeiras 
maduras de muitas dezenas e talvez mais de uma centena de anos; (b) 
a maioria delas parece bem protegida de pressões e; (c) tais capoeiras 
têm um valor natural positivo para um estado tão devastado, incluí todas 
as 19 FPUs da Tabela I nos cálculos.
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3) excluí algumas poucas unidades para as quais obtive a informação de 
que foram incorporadas a outras, ou mesmo criadas dentro de outras, 
para evitar contagens duplas.

4) não incluí unidades para as quais não obtive as respectivas áreas.

As parcelas e o total do meu cálculo estão na Tabela II. O total de 166.806 
hectares, na verdade, ultrapassa um pouco a área conjunta dos quatro 
parques nacionais (144 mil hectares), correspondendo a 3.7% da área 
do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essas outras unidades acrescen-
tam uma parcela substancial de terras protegidas aos quatro parques 
nacionais estudados neste texto. O total geral de terras fluminenses 
protegidas a título ambiental chega, portanto, a 310.806 hectares (6,9% 
do território do estado).
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Há nessa relação, em termos qualitativos, várias unidades especialmente 
valiosas por protegerem trechos menos alterados do internacionalmente 
famoso, porém, intensivamente explorado litoral fluminense, incluindo 
praias, restingas, manguezais e lagoas, inteiramente ‘esquecidas’ pelos 
parques nacionais fluminenses. A maior parte das outras unidades lis-
tadas neste Anexo, no entanto, exibe acentuada redundância com os 
parques nacionais, protegendo matas nativas primárias ou secundárias 
em montanhas da Serra do Mar ou das serranias isoladas da Planície 
Costeira. Seria de se esperar que terras tão densa e extensamente flo-
restadas e montanhosas como as do Rio de Janeiro de outrora tivessem 
unidades de conservação que refletissem sua condição básica de “terras 
montanhosas florestadas”. Ainda assim, é lamentável que tão poucas 
unidades protejam tão pouco de um litoral de tanto valor natural, esté-
tico, cultural, social e econômico.
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