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Proposição da criação de Unidade de Conservação: A criação 

do Monumento Natural Pedra do Cão Sentado. 
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1. Introdução 
 

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, no art. 225 um “meio ambiente 

ecologicamente equilibrado” e impõe ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Considerando o compromisso internacional do governo brasileiro no âmbito da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD) de atuar para a conservação da 

biodiversidade, ratificando o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011– 2020 e as Metas 

de Aichi.  

Considerando a Resolução da Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) 

nº 6 de 03 de setembro de 2013, que estabeleceu 20 metas para conter a perda de 

biodiversidade a serem atingidas até 2020, sendo uma das estratégias a implementação 

da conservação por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

principalmente em áreas de especial importância para biodiversidade e serviços 

ecossistêmicos. 

Considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

promulgado em 2000, foi instituído visando a regulamentação do art. 255 da Constituição 

Federal, sendo considerado um dos mais importantes marcos legais da Política Nacional 

de Meio Ambiente, porque, dentre outras coisas, dispõe sobre a criação e implementação 

das unidades de conservação e cria espaços de participação social na conservação dos 

recursos naturais (MMA, 2019). 

Considerando o Patrimônio Geológico do Estado do Rio de Janeiro, inventariado 

pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM/RJ) Serviço Geológico Estadual, através 

do Projeto Caminhos Geológicos, cujo o objetivo é “promover a difusão do conhecimento 

geológico do Estado do Rio de Janeiro, como base para a preservação de seus 

Monumentos Naturais, verdadeiro patrimônio de todos os cidadãos” (Mansur & Erthal, 

2003). Conforme projeto, no município de Nova Friburgo- RJ, a localidade de Furnas do 

Catete é um dos Pontos de Interesse Geológicos destacados e, portanto, com relevância 

científica, cultural, educativa, turística e ecológica. 
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Tendo em vista que a área pública denominada “Parque Pedra do Cão Sentado” 

está inserida na localidade de Furnas do Catete no município de Nova Friburgo – RJ, e 

até a momento não possui marco legal de criação de Unidade de Conservação, conforme 

previsto na legislação federal. 

Considerando que a formação rochosa de rara beleza cênica “Pedra do Cão 

Sentado” é um dos símbolos do município de Nova Friburgo-RJ.  

Este documento tem como objetivo a abertura do processo administrativo para 

criação do “Monumento Natural Pedra do Cão Sentado”. 

2. Parque Pedra do Cão Sentado: Histórico, Visitação e Usos 
 

2.1 Histórico 

Um coronel chamado José Augusto Zebende comprou essas terras, local em que 

alguns de seus amigos padres gostavam de frequentar. Na época eles ouviram muitas 

vezes os empregados falarem sobre uma pedra que havia no alto da propriedade, que sua 

forma lembrava um cão sentado. Os padres então resolveram conhecer a pedra e 

constataram que era verdade. 

No ano de 1959 eles localizaram o governador Roberto Silveira, que de 

helicóptero fotografou toda área, selando um acordo com o coronel Zebende, tombando 

essa área para o Estado, o qual desde esta época foi reconhecido como ponto turístico. 

Em 1960 o governador Roberto Silveira iniciou as obras do Parque Furnas do 

Catete, mas infelizmente morreu em um desastre de helicóptero na cidade de Petrópolis, 

na Serra dos Órgãos, sendo paralisadas as obras. Seu substituto, o governador Celso 

Peçanha, recomeçou as obras com a comissão de turismo de Nova Friburgo. 

O Parque foi inaugurado em 1962 e interditado em dezembro de 2002 pela 

TurisRio, por falta de infraestrutura e total estado de abandono. 

Entre julho de 2003 e agosto de 2018 esteve em vigência um contrato entre a 

Prefeitura de Nova Friburgo e a TurisRio, passando a gestão do Parque para a 

municipalidade. A partir de dezembro de 2018 entra em vigência o novo contrato com 
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prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis, mantendo a Prefeitura de Nova Friburgo como 

gestora do Parque. 

Em 1993 uma mobilização dos excursionistas evitou que a cabeça do Cão rolasse. 

Uma grande raiz que se desenvolvia na altura do pescoço do Cão, estava forçando a 

cabeça, com um composto químico e muito esforço dos alpinistas o problema foi 

solucionado. No entanto, atualmente novas avaliações são necessárias para constatar a 

estabilidade da cabeça. 

Durante a primeira década dos anos dois mil, foram executadas obras de dragagem 

e contenção do lago que ganhou mais profundidade, reformas das escadas e corrimãos, 

construção de dois banheiros, sala de primeiros socorros, guarita com roleta, lanchonete, 

sede nova, playground, entre outras. 

 

2.2 Visitação e Usos 
 

O Parque Pedra do Cão Sentado, inserido na proposta de Monumento Natural 

Pedra do Cão Sentado é amplamente visitado, principalmente aos finais de semana. 

Dentre as atividades procuradas pelos visitantes estão as trilhas, sendo que a distância da 

entrada do Parque até o Mirante Cão Sentado é de 700 metros de extensão, com duração 

de aproximadamente 35 minutos, figura 01. O circuito completo visitando todos os 

pontos turísticos tem distância de 2140 metros de extensão (ida e volta), figura 02. 
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Figura 01: Rota da trilha da entrada do parque até o mirante do Cão Sentado 

(http://friburgotrekking.blogspot.com/2012/05/parque-cao-sentado.html, acesso dia 

18/10/2019) 

 

Figura 02: Rota da trilha completa e os principais pontos turísticos 

(http://friburgotrekking.blogspot.com/2012/05/parque-cao-sentado.html, acesso dia 

18/10/2019) 
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Vale destacar a importância desta unidade para o município de Nova Friburgo, já 

que abriga a formação rochosa, “Pedra do Cão Sentado”, que é um dos símbolos do 

município, conforme citado no plano de manejo do Parque Estadual dos Três Picos – 

PETP. 

2.3 Escalada em rocha 

 

As atividades de escalada em rocha na área do Parque Pedra do Cão Sentado 

remetem à década de 1950. O enorme potencial que a área possuía já era conhecido pelos 

excursionistas do Centro Excursionista Friburguense (CEF) desde a década de 1940 com 

as primeiras visitas e explorações na área.  Em meados da década de 1950 foram 

conquistadas a Pedra do Cão Sentado e o Pico do Charuto, sendo as duas formações 

rochosas que mais chamam a atenção na área. Ao longo das décadas seguintes foram 

sendo exploradas, gradativamente, diversas linhas de escalada, que foram evoluindo à 

medida em que as técnicas e equipamentos também avançavam. 

O parque abriga uma série de modalidades de escalada em rocha, que vão desde 

paredes positivas com escalada de aderência e agarras com grau de dificuldade baixo a 

moderado, passando por escalada em fendas de diversos estilos (frontal, oposição, 

entalamento de dedos e mãos, meio-corpo e chaminé) com o uso de proteções móveis e 

ainda escalada em artificial. Possui diversas paredes negativas, que abrigam dezenas de 

vias esportivas de alto nível de qualidade, diversidade singular de tipos de agarras, 

ângulos de inclinação, altura e graus de dificuldade.   

Atualmente o Parque Pedra do Cão Sentado possui cerca de 80 vias de escalada, 

que vão desde vias esportivas com 10 metros de extensão (Tava na Cara e Ninguém Viu 

– 7C) até a escalada em fenda Phobus (6° grau) com cerca de 120 metros de extensão, 

passando pela via Tradicional do Cão Sentado (3° grau/AO) com aproximadamente 100 

metros de extensão.  

De forma geral, as vias de escalada foram estabelecidas de forma gradual, ao longo 

do tempo, com as conquistas se concretizando em um primeiro momento por meio do 

CEF e na maioria dos casos de maneira independente, com estilos e graus de proteção 
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bem diferenciados. Sendo as décadas de 1990 e anos 2000 os maiores números de 

conquistas. 

Existe ainda um potencial expressivo para a abertura de novas vias de escalada na 

região que abrange a proposta do Monumento Natural da Pedra do Cão Sentado. São as 

linhas remanescentes, que até os dias atuais continuam intocadas, por se tratar das linhas 

menos óbvias e de dificuldade elevada, mas que gradativamente, a medida em que o 

esporte evolui, vão sendo estabelecidas. 

 

 
Figura 03 – Exemplo de escalada esportiva no Parque Pedra do Cão Sentado. Setor dos 

Tetos. Via: Sinal de Fumaça (8c). Fonte: http://croquitecafriburgo.blogspot.com. 

http://croquitecafriburgo.blogspot.com/
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           Figura 04: Exemplo de escalada tradicional em fenda. Via Phobus (6º grau). Fonte: 

http://croquitecafriburgo.blogspot.com. 

 
Figura 05: Exemplo de escalada tradicional no Pico do Charuto. Via Aresta Hermano 

Fontão (5º grau). Fonte: http://croquitecafriburgo.blogspot.com. 

http://croquitecafriburgo.blogspot.com/
http://croquitecafriburgo.blogspot.com/
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3. Legislação – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC 
 

A conservação de áreas de relevância ambiental no Brasil é estabelecida pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a partir da Lei 9.985/2000 com 

os seguintes objetivos:  

 Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

 Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

 Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

 Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

 Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

 Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a 

recreação em contato com a natureza; e 

 Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

O SNUC apresenta categorias de Unidades de Conservação (UC’s) às quais as 

propostas de implementação devem se enquadrar podendo ser divididas em dois tipos de 

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/snuc/Livro%20SNUC%20PNAP.pdf
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UC’s: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, conforme 

apresentados nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1: Unidades de Proteção Integral  

1. Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à realização 

de pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com o objetivo 

educacional. 

2. Reserva Biológica: área destinada à preservação da diversidade biológica, 

na qual as únicas interferências diretas permitidas são a realização de medidas 

de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar o 

equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica, podendo ser visitadas 

apenas com o objetivo educacional. 

3. Parque Nacional: área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e 

sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior 

interação entre o visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de 

atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir 

a realização de pesquisas científicas. 

4. Monumento Natural: área destinada à preservação de lugares singulares, 

raros e de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades de visitação. 

Essa categoria de UC pode ser constituída de áreas particulares, desde que as 

atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC. 

5. Refúgio da Vida Silvestre: área destinada à proteção de ambientes naturais, 

no qual se objetiva assegurar condições para a existência ou reprodução de 

espécies ou comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades 

de visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento 

natural. 

 

Quadro 2: Unidades de Uso Sustentável 

1. Área de Proteção Ambiental: área dotada de atributos naturais, estéticos e 

culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a 

diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas 

e privadas. 

2. Área de Relevante Interesse Ecológico: área com o objetivo de preservar 

os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente, é uma 

área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com 

características naturais singulares. É constituída por terras públicas e privadas. 

3. Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam espécies 

nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a 

pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que a 

habitam desde sua criação. 

4. Reserva Extrativista: área natural utilizada por populações extrativistas 

tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na 
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agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 

assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos 

meios de vida e da cultura dessas populações. Permite visitação pública e 

pesquisa científica. 

5. Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies 

nativas, terrestres ou aquáticas; adequadas para estudos técnico-científicos 

sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem 

populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração 

de recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 

condições ecológicas locais. Permite visitação pública e pesquisa científica. 

7. Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada com o objetivo 

de conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a 

visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do 

proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão 

da UC.  

Observação: Quando reconhecidas pelo estado do Rio de Janeiro as RPPNs 

têm categoria de proteção integral (Decreto Estadual 40.909/2007). 

 

4. Estudo Técnico - Caracterização Ambiental 
 

4.1 Caracterização do Meio Físico 

 

A formação geológica denominada “Pedra do Cão Sentado” situa-se num conjunto 

de grutas ou cavernas formadas entre matacões, na margem direita do rio Bengalas, 

resultante da erosão das encostas do morro ao longo de um contato entre diferentes tipos 

de rochas gnaisses com muitos veios de pegmatitos, conhecido como Furnas do Catete. 

O processo de formação da região explica-se pelo contato de dois tipos de gnaisses através 

de um plano inclinado suavemente para oeste. A paisagem geomorfológica do local expõe 

inúmeros blocos resultantes de erosão com veios de uns e de outros correspondendo-se 

quase que perfeitamente evidencia que antes se constituía em um maciço rochoso intacto 

(DRM, 2001). 

A incisão do vale do rio Bengalas ocasionou duas vertentes com inclinações 

assimétricas e o aprofundamento do vale atingiu a região de contato entre os dois gnaisses. 

A erosão na vertente direita do vale foi mais forte, intemperizando a capa de gnaisse 

acima do contato. As fraturas existentes no maciço logo se expandiram pelo intemperismo 
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provocado pela água das chuvas e o crescimento de raízes de plantas em seu interior, e 

chegou ao ponto de fragmentar-se em clastos de diversos tamanhos, desde blocos e 

matacões até areias de diversas granulometrias. Pode-se afirmar que os clastos foram 

selecionados e os sedimentos mais finos foram deslocados para maiores distâncias, 

restando apenas blocos com formas angulosas, o que evidencia o transporte pouco 

extenso destes blocos. As grutas existentes evidenciam o encaixe dos blocos, concedendo 

sustentação, figura 06. 

 

Figura 06: Ilustração do processo de formação das Furnas do Catete e do Cão 

Sentado. (Tupinambá et al., 2001). 

A paisagem que se observa hoje em dia na área do Parque Pedra do Cão Sentado 

é resultado de uma série de eventos de quedas, tombamentos, desplacamentos e rolamento 

de blocos, que foram sendo superpostos uns aos outros, fazendo por formar as grutas, 

cavernas, passagens e as grandes torres de rocha que são observadas no local, sendo a 

Pedra do Cão Sentado (Figura 07), uma delas. 
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Figura 07: Pedra do Cão Sentado, um dos símbolos do município de Nova 

Friburgo-RJ. 

Pela classificação Koppen a região apresenta um clima subtropical úmido do tipo 

Cfa, mesotérmico com verões quentes, geadas pouco frequentes, com tendências de 

concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação definida. A precipitação fica em 

torno de 1800 mm anuais e a umidade relativa do ar é superior a 85%. 
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Boa parte da área do Parque Pedra do Cão Sentado possui suas vertentes 

orientadas predominantemente para o sentido Sul, essa característica topográfica faz com 

que a umidade proveniente das massas de ar e o acumulado pelas chuvas permaneça por 

mais tempo na região e em conjunto com a disposição dos grandes matacões de rocha, 

que pode fazer por reduzir consideravelmente a incidência da radiação solar em 

determinadas porções, criam diversas áreas com características  próprias de umidade e 

temperatura, o que permite o desenvolvimento peculiar da flora e fauna no local. 

 

4.2 Caracterização Biológica 
 

          A região da serra do mar se encontra no Bioma Mata Atlântica que é formada por 

um conjunto de formações florestais (Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, 

Estacional, Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas 

associados como as restingas, manguezais e campos de altitude, que se estendiam 

originalmente por aproximadamente 1.300.000 km2 em 17 estados do território 

brasileiro.(Ministério do Meio Ambiente, 2019) 

Em virtude de sua riqueza biológica e níveis de ameaça, a Mata Atlântica, ao lado 

de outras 33 regiões localizadas em diferentes partes do planeta, foi apontada como um 

dos hotspots mundiais, ou seja, uma das prioridades para a conservação de biodiversidade 

em todo o mundo (Myers et al., 2000; Mittermeier et al., 2004) 

A região de Furnas do Catete possui formações florestais classificadas por 

Floresta Ombrófila Densa Montana (Velloso et al., 1991) ou floresta pluvial Atlântica 

Montana (Rizzini, 1997) que ocorre entre 500 a 1500 metros de altitude. Em geral possui 

bom estado de conservação, com remanescente florestais totalizando quase a área pública 

do parque. Existem algumas áreas antropizadas fora dos limites da área pública, com 

pastagens, reflorestamentos de espécies exóticas, dentre outros. 

 Cabe destacar a interação entre a biodiversidade e a geodiversidade já que as 

espécies ali existentes se adaptaram às condições impostas pelo meio físico.  
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Publicações de artigos científicos, apontam a ocorrência em furnas do Catete de 

espécies brasileiras da família da Orchidaceae, como a espécie Pleurothallis macucoides 

Pabst & Dungs (Barros F., 2015), espécies da família das Bromeliaceae, como o exemplar 

da espécie Billbergia horrida Regel (Barros J. V. & Costa A. F., 2008), e registros da 

família Hippocrateaceae, em especial a espécie Tontelea miersii (Peyr.) A.C.Sm. 

(Milward-de-Azevedo M. A., Valente M. A. & Marquete R., 2006).  

O estudo elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente sobre as “Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira – PROBIO/MMA” sobrepõe a área do Parque Pedra do Cão 

Sentado como prioridade para conservação extremamente alta. Esse estudo ainda 

apontou a lista de ações prioritárias no bioma Mata Atlântica, dentre as quais vale destacar 

a Criação e Ampliação das Unidades de Conservação, e o Reconhecimento/Proteção de 

Formações Geológicas Relevantes.  
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4.3 Caracterização Socioeconômica 

 

A área que abrange a proposta de delimitação do Monumento Natural da Pedra do 

Cão Sentado foi abrangida no Censo IBGE de 2010 pelo setor censitário 

330340130000006, com a população de 186 pessoas e densidade demográfica de 26,5 

habitantes por km².  

As atividades econômicas da área são predominantemente rurais, observando-se 

plantações e agropecuária de baixa intensidade. Atividades relacionadas ao ecoturismo 

também ocorrem, em igual intensidade.   

Segundo o plano diretor municipal Lei nº 024 de 28/12/2006, a área proposta a 

unidade de conservação se encontra parte em Zona de Requalificação Urbana I, por estar 

as margens da rodovia RJ 116, e a maior parte na Zona de Especial Interesse Ambiental 

– ZEIA Furnas. 

Conforme artigo nº 60 da referida lei, as Zonas de Especial Interesse Ambiental - 

ZEIA são áreas públicas ou privadas destinadas à proteção e recuperação da paisagem 

urbana e do meio ambiente. 

 

5. Proposta do Monumento Natural Pedra do Cão Sentado - 

Definição da Categoria 
 

O ato de proteger ou conservar algo se justifica porque lhe é atribuído algum valor, 

seja ele econômico, cultural, sentimental ou outro (BRILHA, 2005). No caso da área 

conhecida como Furnas do Catete apresenta extraordinária beleza cênica oriunda de 

configuração geológica geomorfológica única com diversos exemplares como Toca da 

Onça, Igrejas dos Macacos, Salão do Escoteiro, Pico do Charuto, Furnas Vinte Minutos, 

Quilha do Navio, Pia Sagrada, além do Cão Sentado, sendo considerado o cartão postal 

do município de Nova Friburgo, além de ser reconhecido como um dos principais 

atrativos turísticos da região serrana do estado do Rio de Janeiro, fatores estes que 

justificam a necessidade de conservação da área a partir da implementação de política de 
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conservação ambiental pelo poder público, traduzida pela Unidade de Conservação 

(UC’s). 

Pereira et al (2008) evidenciam que apesar de o SNUC destacar a necessidade de 

proteção dos recursos abióticos nos seus objetivos, a lei ainda está essencialmente 

centrada na proteção da biodiversidade e que a proteção dos elementos da geodiversidade 

não se enquadram em todas as categorias estabelecidas no SNUC. Os autores ainda 

afirmam que a categoria de Monumento Natural é onde melhor se enquadra o 

patrimônio geológico. 

O atual Parque Pedra do Cão Sentado apresenta atribuições naturais e atrativos de 

visitação que fazem com que a proposição de criação de Unidade de Conservação na 

categoria Monumento Natural seja a mais adequada, uma vez que a principal motivação 

de sua criação é a singularidade, raridade e grande beleza cênica a qual estimula a 

visitação. A proposta tem o objetivo de não conflitar com os usos já existentes em seu 

interior e na proximidade, o que também é um quesito desta categoria. 

6. Memorial Descritivo da Unidade de Conservação 
 

Para a elaboração do Memorial Descritivo do Monumento Natural da Pedra do 

Cão Sentado, foram utilizadas as bases cartográficas provenientes do IBGE/SEA (Base 

Cartográfica Vetorial Continua do Estado do Rio de Janeiro) na escala de 1:25.000, 

material disponibilizado com a planta do terreno pertencente à TurisRio e imagem de 

satélite do programa Google Earth. 

A presente proposta de delimitação do Monumento Natural da Pedra do Cão 

Sentado contempla toda a área pública e ainda bordas florestais das áreas limítrofes, que 

se configuram como corredores ecológicos e funcionam ainda como uma proteção da área 

pública de visitação. 

Foram considerados os aspectos físicos tais como topografia (continuidade de 

curvas de nível, linhas de drenagem natural, topo de morro), padrões de vegetação, curso 

hídrico, limites com a rodovia RJ 116 e áreas já ocupadas. 
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Aspectos legais do Código Florestal Lei nº 12.651/2012 que foram considerados 

para a delimitação da Unidade de Conservação do Monumento Natural da Pedra do Cão 

Sentado:  APP de topo de morro, áreas com inclinações iguais ou superiores a 25° 

consideradas de uso restrito, e ainda áreas de Preservação Permanente com inclinação 

igual ou superior a 45°. 

Inicia-se no Ponto P1 utilizando o Datum Horizontal Sirgas 2000, Zona 23k, no 

sentido horário, nas coordenadas UTM de Longitude Leste 758577 e Latitude Sul 

7541333 nas margens da RJ 116. Deste ponto, segue no sentido Nordeste por 380 metros 

margeando a RJ 116 até o P2 758790 mE; 7541628 mS. Daí em diante segue no sentido 

Nordeste, acompanhando a curva de nível de cota 710 metros de altitude por 260 metros 

até o P3 759031 mE; 7541694 mS. Deste ponto em diante segue no sentido Sudeste, 

subindo o morro por 650 metros até o P4 759615 mE; 7541418 mS. Segue no sentido 

Sul/Sudeste acompanhando a curva de nível de cota 940 metros de altitude por 183 metros 

até encontrar a linha de drenagem e daí segue em direção montante por 236 metros até o 

topo de morro no P5 759790 mE; 7541046 mS. Deste ponto, segue no sentido Sul por 

267 metros até o P6 759699 mE; 7540807, localizado na curva de nível de cota 960 

metros de altitude. Segue acompanhando a curva de nível de cota 960 metros no sentido 

Oeste por 130 metros até o P7 759574 mE; 7540831 mS. Deste ponto, segue no sentido 

Sudoeste por 177 metros até o P8 759413 mE; 7540760 mS, localizado no leito do 

Córrego Fundo. Daí, segue em direção jusante acompanhando o leito do referido córrego 

até o P9 758883 mE; 7541013 mS. Segue no sentido Noroeste, acompanhando a curva 

de nível de cota 780 metros de altitude até o P10 758712 mE; 7541204 mS. Segue no 

sentido Nordeste por 185 metros, em linha reta até encontrar o P1 758577 mE; 7541333 

mS, fechando o perímetro do polígono do Monumento Natural da Pedra do Cão Sentado, 

totalizando uma área de 69.37 Hectares. 
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7. Equipe Técnica 
 

Subsecretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle 

Ambiental - SSPLMCA 

- Vicente Sarno Cereja -  Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

- Rafael Vigneron Cariello – Engenheiro Florestal 

- Bruno Cortat Felice – Biólogo 

- Laís Miranda Alves - Bióloga 

Gerência de Geomática  

             - Pedro Santana Peregrini – Geógrafo 

            - Douglas Leite Figueira - Geógrafo 

  

8. Referências Bibliográficas 
 

Barros, F. Notas taxonomicas para especies brasileiras dos generos Acianthera, 

Anathallis, Specklinia e Heterotaxis (Orchidaceae). Instituto de Botânica. São Paulo, 

2005. 

 

Barros, V. J. & Costa, A. F. O gênero Billbergia Thunb. (Bromeliaceae) no Estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Museu 

Nacional. Departamento de Botânica. Rio de Janeiro, 2008.  

 

Mansur, K. & Do Nascimento, V. M. R. Disseminação do Conhecimento Geológico: 

Metodologia Aplicada ao Projeto Caminhos Geológicos. Serviço Geológico do 

Estado do Rio de Janeiro – Departamento de Recursos Minerais – DRM – RJ. Niteroi,  

 

MMA (Ministério do Meio Ambiente). Roteiro para Criação de Unidades de 

Conservação Municipais.2ª Edição MMA. Brasília, 2019. Disponível em: 



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 

Página 20 de 24 
 

http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias. Acesso em: 

(outubro de 2019). 

Milward-de-Azevedo, M.A., Valente, M.C. & Marquete, R. Hippocrateaceae da mata 

de encosta do jardim botânico do Rio de Janeiro e arredores, Rio de Janeiro, RJ. 

Arquivo Museu Nacional. Rio de Janeiro, 2006 

 

Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. Fonseca & J. Kent. 

Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858, 2000. 

Rizzini, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Âmbito 

Cultural, 1997. 

Tupinambá, M. & Monlevada, A. A. Divulgando a Geologia através de roteiros e 

pontos de interesse geológico: a participação da UERJ no Projeto Caminhos 

Geológicos. Rio de Janeiro, n. 17/18/19, p. 65-70, jan./dez. 2014 

 

Tupinambá, M.; Nogueira, J.R.; Mansur, K. 2001. Ponto de Interesse Geológico: 

Furnas do Catete. Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de 

Janeiro. Projeto Caminhos Geológicos. Disponível 

em http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/64-nova-friburgo.html. 

Acesso em 11/12/2019. 

 

Veloso, H.P., Rangel Filho, A.L.R. & Lima, J.C.A. Classificação da vegetação 

brasileira, adaptada a um sistema universal. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Rio de Janeiro, 1991. 

 

 

 

 

 

http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias
http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/64-nova-friburgo.html


Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 

Página 21 de 24 
 

 

9. Minuta de Decreto Municipal 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº ___________ DE ___ DE ______________DE 2019 

 

 

Dispõe sobre a criação do MONUMENTO NATURAL PEDRA DO CÃO SENTADO e dá 

outras providências. 

O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”, de acordo com o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil 

e o artigo 261 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO que a Mata Atlântica e a Serra do Mar são patrimônios nacionais, cuja 

utilização é vinculada a lei, conforme o disposto no § 4° do artigo 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que os Monumentos Naturais são unidades de conservação de 

proteção integral, que têm como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica, podendo ser criados por ato do Poder Público, 

segundo os artigos 12 e 22 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e os artigos 2º ao 

5º do Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que o regulamenta; 

CONSIDERANDO o conjunto de grutas e blocos de rochas superpostas situadas às 

margens da Rodovia Nova Friburgo – Bom Jardim (RJ 116) - km 91,2, reconhecido 

nacionalmente como área de visitação, com importância singular na história do 

Município de Nova Friburgo; 

CONSIDERANDO que esse conjunto apresenta características e atributos naturais, 

geomorfológicos e ecológicos próprios, destacando-se principalmente a Pedra do Cão 

Sentado;  
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CONSIDERANDO a ausência de uma legislação de proteção ambiental específica para o 

respectivo bem natural. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criado o MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL PEDRA DO CÃO SENTADO, 

com o objetivo de assegurar a preservação do conjunto geológico formado pela Pedra 

do Cão Sentado, Toca da Onça, Igreja dos Macacos, Salão do Escoteiro, Pico do Charuto, 

Furnas Vinte Minutos, Quilha do Navio, Pia Sagrada, além dos remanescentes de Mata 

Atlântica do entorno. 

Parágrafo único: Fica declarada imune a supressão da vegetação nativa existente nos 

limites da unidade, qualquer que seja o estágio sucessional de regeneração. 

Art. 2º - A área do MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL PEDRA DO CÃO SENTADO está 

descrita e delimitado de acordo com o Anexo I desta lei. 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável – SEMMADUS é o órgão gestor do MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL 

PEDRA DO CÃO SENTADO, cabendo implementar e promover a gestão ambiental da 

unidade.  

§ 1º - O órgão competente designará um gestor exclusivo para o desenvolvimento da 

unidade de conservação no prazo máximo de 60 dias da publicação deste Decreto. 

§ 2º - Com vistas a assegurar a implantação adequada da unidade conservação de que 

trata esse decreto, a SEMMADUS poderá, observada a legislação em vigor e o disposto 

neste decreto, firmar convênios, acordos, concessões via licitação ou termos de 

cooperação com instituições públicas e privadas.  

§ 3º - Caso ocorra concessão, a empresa vencedora da licitação será responsável por 

apoiar a gestão da unidade de acordo com o determinado no processo licitatório.  

Art. 4º - Caberá a SEMMADUS apresentar os requisitos mínimos necessários para 

elaboração do Plano de Manejo da unidade, e ao COMMAM aprovar o Plano de Manejo. 

 § 1º - O Plano de Manejo poderá ser confeccionado pela SEMMADUS ou empresa 

concessionária responsável pelos serviços elencados no parágrafo 2º do artigo 3º desta 

lei.  

§ 2º - Caso o Plano de Manejo seja confeccionado por empresa concessionária, o mesmo 

também deverá ser aprovado pela SEMMADUS. 
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Art. 5º - Entende-se por gestão ambiental a conservação, a manutenção, a recuperação, 

a direção e o controle ambiental da referida área, para o seu funcionamento eficaz, 

visitação adequada e o desfrute da população. 

Art. 6º - São objetivos da criação do MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL PEDRA DO 

CÃO SENTADO: 

I – garantir espaços verdes e livres para a promoção do lazer em área natural urbana e 

os serviços ecossistêmicos associados; 

II – preservar, conservar, proteger e recuperar o ecossistema de Mata Atlântica 

existente e o patrimônio geomorfológico da área; 

III - garantir a preservação dos sítios naturais raros, compostos por formação geológica 

única. 

Art. 7º - Quaisquer intervenções, obras, ações degradadoras ou atividades impactantes, 

incluindo modificação ou ampliação, quer de caráter público ou privado, dependerá de 

autorização e/ou licenciamento dos órgãos responsáveis pela tutela e gestão do 

Monumento Natural.  

Art. 8º - Fica previsto o acesso a recursos públicos, inclusive de fundo ambiental e de 

compensação ambiental, para apoiar as atividades de gestão, conservação, pesquisa, 

monitoramento, fiscalização e manutenção das características geológicas originais da 

unidade de conservação de que trata esse decreto.  

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Palácio Barão de Nova Friburgo, ___ de _____________ de 2019. 

 

RENATO BRAVO 

PREFEITO DE NOVA FRIBURGO 
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ANEXO I 

Inicia-se no Ponto P1 utilizando o Datum Horizontal Sirgas 2000, Zona 23k, no 

sentido horário, nas coordenadas UTM de Longitude Leste 758577 e Latitude Sul 

7541333 nas margens da RJ 116. Deste ponto, segue no sentido Nordeste por 380 

metros margeando a RJ 116 até o P2 758790 mE; 7541628 mS. Daí em diante segue no 

sentido Nordeste, acompanhando a curva de nível de cota 710 metros de altitude por 

260 metros até o P3 759031 mE; 7541694 mS. Deste ponto em diante segue no sentido 

Sudeste, subindo o morro por 650 metros até o P4 759615 mE; 7541418 mS. Segue no 

sentido Sul/Sudeste acompanhando a curva de nível de cota 940 metros de altitude por 

183 metros até encontrar a linha de drenagem e daí segue em direção montante por 

236 metros até o topo de morro no P5 759790 mE; 7541046 mS. Deste ponto, segue no 

sentido Sul por 267 metros até o P6 759699 mE; 7540807, localizado na curva de nível 

de cota 960 metros de altitude. Segue acompanhando a curva de nível de cota 960 

metros no sentido Oeste por 130 metros até o P7 759574 mE; 7540831 mS. Deste ponto, 

segue no sentido Sudoeste por 177 metros até o P8 759413 mE; 7540760 mS, localizado 

no leito do Córrego Fundo. Daí, segue em direção jusante acompanhando o leito do 

referido córrego até o P9 758883 mE; 7541013 mS. Segue no sentido Noroeste, 

acompanhando a curva de nível de cota 780 metros de altitude até o P10 758712 mE; 

7541204 mS. Segue no sentido Nordeste por 185 metros, em linha reta até encontrar o 

P1 758577 mE; 7541333 mS, fechando o perímetro do polígono do Monumento Natural 

da Pedra do Cão Sentado, totalizando uma área de 69.37 Hectares. 

 

 

 

 

 


