Nome da Unidade: Parque Estadual do Grajaú (PEG)
Endereço da Sede: R
 ua Comendador Martinelli, n° 742
Bairro:Grajaú Cidade: Rio de Janeiro
CEP:20561-060 Telefone: (21) 2253-1526
E-mail:Fax: (21) 2233-1710
Rádio Freqüência:Sim – Freqüência fechada
Situação Fundiária: R
 egularizada
Decreto de Criação: Decreto "E" nº. 1.921, de 22 de junho de 1978
Municípios Abrangidos:Rio de Janeiro
Estados Abrangidos: R
 io de Janeiro
Superfície: 55 hectares
Perímetro:metros
Altitude:desde 40 m a 444 metros Coordenadas Geográficas:
Solos:argilo-arenosos, argilosos e rochosos
Clima: chuvas superiores a 2000 mm anuais e temperaturas médias de 22º C no período mais quente e
de 18º C no período
mais frio
Vegetação: Floresta Ombrófila Densa Sub-montana em estágios secundário e inicial de regeneração.
Deve-se ressaltar que
devido a fatores antrópicos a vegetação encontra-se bastante descaracterizada sendo comum à presença
de espécies exóticas
Fauna:Fauna típica de Mata Atlântica com interferência urbana
Contribui com significativo remanescente florestal na composição do mosaico de Unidades de
Conservação da área metropolitana
da Cidade do Rio de Janeiro, além de propiciar estabilidade hidrogeológica para as encostas escarpadas
do Leste do
Maciço da Tijuca. Relevância: Importante na produção e difusão de informações sobre meio ambiente
para todas as idades
Bioma:Mata Atlântica
Ecossistema: F
lorestal
Objetivos da UC
Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realizaçãode pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
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Infra-estrutura Sede
Operacional e Administrativa com: 02 sanitários/ 02 escritórios/01 salão multiuso. Edificações: 02
sanitários (masculino e feminino)/01 guarita de controle de fiscalização/ 01 Anfiteatro/ 02
Churrasqueiras/ Área de lazer infantil e área de ginástica. Recursos Humanos 01 Administrador
(Comissionado extra quadro) / 01 Técnico Administrativo (Comissionado extra quadro) / 02 Auxiliares
de Campo (Cooperativado) / 01 Bombeiro Militar (NuPIF) / 01 Guarda Florestal / 02 Guardiões de
Parque (Cooperativado) Acordos e Parcerias Não possui. Plano de Manejo Diretor Primeiro
Planejamento do PEG. Principais Problemas Favelização do entorno; Prática de esportes em desacordo
com as finalidades do PEG.
Recursos Humanos
01 Administrador (Comissionado extra quadro) / 01 Técnico Administrativo (Comissionado extra
quadro) / 02 Auxiliares de Campo (Cooperativado) / 01 Bombeiro Militar (NuPIF) / 01 Guarda
Florestal / 02 Guardiões de Parque (Cooperativado)
Acordos e Parcerias
Não possui.
Plano de Manejo Diretor
Primeiro Planejamento do PEG.
Principais Problemas
Favelização do entorno; Prática de esportes em desacordo com as finalidades do PEG.
AÇÕES DESENVOLVIDAS
Educação Ambiental
Educação Ambiental; Prevenção e combate a incêndios florestais; Fiscalização contra ilícitos ambientais.
Uso Público
Uso de lazer, comemorações familiares, pequenas atividades de trilhas e atividades esportivas (escaladas,
musculação, rapel, dentre outras).
Fiscalização
A fiscalização é realizada com apoio da sede do IEF/RJ.
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Pesquisa
Pesquisa de potencial Zoonótico de Felix catus (gato doméstico) no interior do Parque e na rua de acesso
a Unidade. Foi realizado um levantamento histórico da área do PEG e seu entorno imediato.
Atividades Conflitantes
Constantemente bovinos invadem a Unidade, oriundos da comunidade do morro do encontro e pastam
nas áreas de capim colonião, se alimentando também de mudas de espécies nativas que se propagam
naturalmente.
Atividades de Uso Público
Eventos e visitação de escolas, academias de ginásticas e artes marciais, além do público local que usa o
Parque como área de lazer.
O QUE VER E FAZER (ATRAÇÕES ESPECIAIS) ÉPOCA DE VISITAÇÃO
Área de interesse especial para crianças e visitantes de terceira idade, tendo em vista a tranqüilidade do
local e os brinquedos e bancos para descanso e contemplação. Há tradição em treino de montanhismo.
Visitantes poderão se beneficiar com pequenas trilhas na mata. Da fauna poderão ser observados diversos
pássaros e micos que estão distribuídos por todo o PEG. O uso das churrasqueiras potencializa o uso do
PEG com comemorações diversas.
IMPACTOS AMBIENTAIS NA UNIDADE E SEU ENTORNO
A ser levantado conforme propostas apresentadas neste Plano.
GASTOS ANUAIS COM A UNIDADE (R$)
2002
2003
Estado
Projetos
Compensação

2004

2005

NÚMERO DE PESQUISAS REGISTRADAS REALIZADAS NA UNIDADE / ENTORNO
2002
2003
2004
2005
Unidade
Entorno
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CHEFIA DA UNIDADE OBSERVAÇÕES GERAIS
Nome: Renata Tostes Varol Rodrigues
Escolaridade: 3º grau completo - Bióloga
Tempo no Cargo: 5 meses Vínculo com o IEF: Cargo comissionado
OBSERVAÇÕES GERAIS
Para informações pormenorizadas, dirigir-se a administração através dos meios disponíveis nesta ficha.
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/Unidadesd
eConservacao/INEA_008676#/Sobreoparque
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