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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a relação existente entre a criação do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), durante o Estado Novo (1937-1945), e a política 

de proteção à flora na década de 1930 no Brasil. A área de estudo possui 20.024 hectares em 

terras protegidas de Mata Atlântica na região central do Estado do Rio de Janeiro, localizadas 

nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Suas formações rochosas são 

datadas de 60 milhões de anos atrás, com altitudes que variam entre 100 e 2.224 m e estão 

localizadas no maciço central da Serra do Mar. Através da documentação, o presente estudo 

reconhece como a criação do PARNASO foi uma das principais bandeiras do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) e busca identificar os cientistas, políticos, 

intelectuais envolvidos com a criação e a estruturação do parque e suas concepções de 

proteção à natureza no Brasil. A análise da literatura (fontes primárias e secundárias) está 

inserida em estudos recentes na fronteira da História Institucional e da História Ambiental, 

áreas de conhecimento plenamente articuláveis, e favorece a concretização das relações 

necessárias entre a criação de Unidades de Conservação (UCs) e os projetos de proteção à 

natureza. A presente pesquisa contribuiu para a realização de um fundo de memória (arquivo 

digital) da documentação sobre o PARNASO em seus 80 anos de existência. Os resultados 

alcançados contribuem para a gestão e a administração do PARNASO. O método aplicado e a 

produção de um fundo de memória a partir dos arquivos históricos podem ser realizados para 

outras Unidades de Conservação e mosaicos de UCs, especialmente o Mosaico Central 

Fluminense, que hoje conta, junto ao PARNASO, com 37 UCs no estado do Rio de Janeiro 

(Brasil). 

 

Palavras-chave: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, PARNASO, Estado Novo, Gestão de 

Unidades de Conservação, Mosaico Central Fluminense. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the existing relationship between the creation of the Serra dos Órgãos 

National Park (PARNASO), during the first moment of Getulio Vargas’ dictatorial 

Government, called “Estado Novo” (1937-1945), and the flora protection policy in Brazil 

1930s. The study area has 20,024 hectares in protected hotspot from Mata Atlântica lands in 

the central region of the State of Rio de Janeiro (Brazil), located at four cities’ frontiers: 

Teresópolis, Petrópolis, Magé and Guapimirim. The Serra dos Órgãos’ rocks formations are 

dated from 60 million years ago, with altitudes varying between 100 and 2,224 m, all located 

at the central massif of Serra do Mar. Through documentation, the present study recognizes 

how the creation of PARNASO was one of the main flags of the Ministry of Agriculture, 

Industry and Commerce (MAIC) and it seeks to identify the scientists, politicians, 

intellectuals involved in the creation and structuring of the park and their conceptions of 

nature protection in Brazil. The literature analysis (primary and secondary sources) is inserted 

within recent studies on the frontier of Institutional History and Environmental History, 

knowledge areas fully articulated, and it favors the concretization of the necessary 

relationships between the creation of Conservation Units and nature protection projects in the 

State of Rio de Janeiro. The present research contributes to the achievement of a memory 

background (digital archive) of PARNASO´s documentation in its 80 years of existence. The 

attained results contribute to PARNASO’s management and administration. The applied 

method and the production of a memory background from historical files can be performed in 

other Conservation Units and mosaics, especially the Central Fluminense Mosaic, which 

nowadays, together with PARNASO, gathers 37 Conservations Units in the State of Rio de 

Janeiro (Brazil). 

 

Keywords: Serra dos Órgãos National Park, PARNASO, Estado Novo, Conservation Units 

Management, Central Fluminense Mosaic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar que é preciso salvar a pátria, a língua, a civilização, enfim, cuidar de algo que 

se encontra em perigo e padece o risco de desaparecer fez e faz parte da cultura 

brasileira. Ainda que a ideia de salvação seja uma constante, há variações sobre o 
que se quer salvar e sobre a maneira de se empreender tal salvação. (OLIVEIRA, L. 

L., 2010) 

 

A trajetória e o interesse em pesquisas nas Unidades de Conservação (UCs) e parques 

nacionais iniciaram-se nos anos 2000, ainda na graduação em Ciências Biológicas na 

Universidade Regional Comunitária de Chapecó – UNOCHAPECÓ, quando bolsista de 

iniciação científica PIBIC
1
. Durante dez meses, tratamos da ecologia e das taxas de 

crescimento de duas espécies de pteridófitas arborescentes (xaxins), nativas do Bioma Mata 

Atlântica Ombrófila Mista do Rio Uruguai, preservadas na Floresta Nacional de Chapecó-

Santa Catarina. A experiência de campo e o conhecimento sobre a importância da ecologia e 

da biodiversidade naquela Unidade de Conservação provocaram mais curiosidades sobre a 

questão das UCs, do entorno e da restauração de florestas. 

Mais de uma década após, professora da Educação Municipal de Florianópolis em 

Ciências-Educação de Jovens e Adultos, obtive o aceite para ingressar na Escola Nacional de 

Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – ENBT/JBRJ, no Mestrado 

Profissional em Ecologia Aplicada – Biodiversidade em Unidades de Conservação 2017-19. 

Durante o curso, o tema sobre “Política e Natureza: a Criação do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (PARNASO) em 1939” me foi indicado pela Professora Dra. Alda Lúcia Heizer e 

pela coordenação do curso como tema de pesquisa a ser desenvolvido, com o objetivo de 

organizar também um produto sobre a história do PARNASO. 

O mestrado da ENBT-JBRJ entre 2015 e 2017 produziu trabalhos relevantes sobre as 

Unidades de Conservação, mas é possível identificar uma ausência de pesquisas que tenham 

como foco central uma análise sobre a criação dessas unidades ou de parques nacionais. Liane 

Cordeiro Moreira (2013) trata da efetividade de gestão entre as UCs do Estado do Rio de 

Janeiro. Já o trabalho de Fabiane de Aguiar Pereira trata da composição da fauna de 

mamíferos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNASO (defesa em junho 2017).  

Os temas das dissertações no mestrado profissional giram em torno do olhar da 

ecologia de espécies e de populações, monitoramento, diversidade, táxons determinados de 

plantas, mamíferos, primatas, felinos, espécies em perigo. Também sobre gestão, 

                                                             
1  O trabalho de pesquisa foi orientado pela botânica Dra. Marinês Garcia. 



12 
 

planejamento, planos de manejo, configuração urbana, fronteiras e colaboração das Unidades 

de Conservação. Destacam-se, também, questões sobre turismo, incentivos à boa gestão e 

questões humanitárias, como projetar trilhas e tornar as unidades e parques acessíveis para 

que o público em condição física especial consiga frequentar as UCs (ESCOLA NACIONAL 

DE BOTÂNICA TROPICAL, 2017). 

Na área de zoologia e ecologia de espécies marsupiais, obtivemos um campo de 

observações no PARNASO durante 16 anos, publicada como pesquisa original, considerada 

alta ecologia de populações de mamíferos marsupiais endêmicos da Serra do Mar no Estado 

do Rio de Janeiro, em que foram observadas cinco populações desse grupo, exclusivamente 

nas formações florestais de altitude na Mata Atlântica da Serra dos Órgãos, nas encostas do 

lado Sul do parque (FERREIRA; VIEIRA; CERQUEIRA, 2016).  

André Cunha trabalhou com o tamanho de populações e a conservação de primatas 

conhecidos como muriquis (Brachyteles spp.), endêmicos na Mata Atlântica, nas localidades 

centrais no Estado do Rio de Janeiro, referindo-se à região do PARNASO. Naquela região “o 

estado central do Rio de Janeiro ainda abriga grandes extensões de florestas intactas 

potencialmente disponíveis para os muriquis” (CUNHA; GRELLE; BOUBLI, 2009, p. 254).  

Ainda na área da ecologia de populações e diversidade zoológica, Mattos e Mermudes 

(2015) investigaram a diversidade e a distribuição geográfica de Passalidae (Coleoptera: 

Scarabaeoideae)
2
 em 7 localidades de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, incluindo o 

PARNASO, encontrando 11 novas localidades para a descrição do táxon. 

Duas dissertações defendidas no Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos 

Sociais do Centro de Pesquisa e Documentação Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas 

(CPDOC-FGV) trataram da temática que nos interessa. Martins (2011) elaborou uma 

dissertação sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara: patrimônio cultural da 

humanidade, sob o ponto de vista de patrimônio mundial arqueológico na caatinga e de 

fatores que ainda impossibilitam seus serviços em relação ao desenvolvimento cultural, 

educativo e turístico. Pereira (2013) escreveu sobre A descoberta do meio ambiente: Itatiaia e 

a política brasileira de parques nacionais na década de 1930 e relatou as atividades 

econômicas que mais prejudicaram a natureza no surgimento do primeiro parque nacional 

brasileiro, criado por Getúlio Vargas em 1937.  

                                                             
2 Notas sobre os besouros Passalidae elaboradas pelo Museu Nacional: são bioindicadores potenciais e mantêm 

uma dieta detritívora no solo da Mata Atlântica. Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/coleopteraterrestria/estudos-em-passalidae>. Acesso em: 29 mar. 2019. 

http://w2.atrio.scire.net.br/jbrj-mpenbt/ThesisSearch.do%20Acesso%20em%2019/12/2017
http://w2.atrio.scire.net.br/jbrj-mpenbt/ThesisSearch.do%20Acesso%20em%2019/12/2017
https://sites.google.com/site/coleopteraterrestria/estudos-em-passalidae
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Os parques nacionais, historicamente, têm sido objeto de pesquisa para diferentes 

áreas do conhecimento. As análises abrangem iniciativas pioneiras como a criação do Parque 

Nacional de Yellowstone, de 1872
3
, bem como temáticas em consonância com o papel de tais 

espaços na atualidade. 

Este trabalho pretendeu compreender a relação entre a criação do Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, o PARNASO, com a política de proteção à flora na década de 30 no Brasil. 

A opção foi estudar o projeto de criação do PARNASO mediante documentos político-

administrativos e verificar a participação dos cientistas, políticos, técnicos, entre outras 

pessoas envolvidas nos projetos de contorno nacionalista que implementaram a fiscalização e 

promoveram a consolidação da legislação e da criação de espaços de proteção à natureza. Para 

tal análise, tornou-se necessário circunstanciar a criação do PARNASO num ambiente 

político-intelectual brasileiro nas décadas de 1920-40 (DRUMMOND; FRANCO, 2009b, p. 

25). 

 Entre os envolvidos nesses debates em torno das ideias protecionistas, encontravam-

se biólogos de diferentes instituições, como: Paulo Campos Porto (1889-1968) e João Geraldo 

Kuhlmann (1882-1958), do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; bem como Cândido Firmino 

de Mello Leitão (1882-1958), Alberto José Sampaio (1881-1946), Bertha Maria Júlia Lutz
4
 

(1894-1976) e Edgard Roquette-Pinto (1884-1954), do Museu Nacional, entre outros não 

menos importantes. 

No início da implementação do Estado Novo, há quase 80 anos, o então presidente da 

República dos Estados Unidos do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, assinava o decreto-lei nº 

1822 (BRASIL, 1939), criando o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o PARNASO. Trata-

se do decreto presidencial do dia 30 de novembro do ano de 1939. 

Situado em uma região central da Serra do Mar, no outrora Estado da Guanabara, hoje, 

Estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro parque nacional criado para proteger a paisagem e os 

monumentos naturais da região serrana do Estado do Rio de Janeiro
5
 (Figuras 14 e 18). 

                                                             
3 Criado pelo Presidente Ulysses S. Grant, dos Estados Unidos da América, estabelecido nos Estados de 

Wyoming, Montana e Idaho, que é considerado a primeira grande área de proteção à natureza no mundo nos 
moldes de um parque nacional (Yellowstone National Park-USA, 2017). Disponível em: 

<https://www.nps.gov/yell/index.htm>. Acesso em: 31 mar. 2019. 
4 Encontramos na caixa nº 07, pasta nº 04, de Bertha Lutz, no arquivo do terceiro andar do Museu Nacional, 

documentação relativa à sua participação e às decisões dos Conselhos de Caça e Pesca e em expedição aos 

parques nacionais no estado do Rio de Janeiro e sobre o PARNASO. Ver Bertha Lutz (1950, 1954) no Anexo 

Digital “Safra do PARNASO” (N.A.). 
5 O Parque Nacional da Serra dos Órgãos abriga mais de 2.800 espécies de plantas já catalogadas pela ciência, 

462 espécies de aves, 105 mamíferos, 103 anfíbios e 83 répteis, segundo o 933. Com essa diversidade, o 

PARNASO conta, hoje, como unidade de preservação e proteção à fauna e à flora de mata atlântica, com a 

http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
https://www.nps.gov/yell/index.htm.Acesso
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
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Estabeleceu-se, assim, a determinação da criação do Parque, ficando a proteção da 

fauna, da flora e das belezas naturais, bem como a demarcação da área do parque, a ser tratada 

posteriormente
6
.  

É preciso ressaltar que, naquele momento, o conhecimento científico que se voltava 

para um aproveitamento dos recursos naturais de forma apropriada foi uma das principais 

bandeiras do Ministério da Agricultura (BHERING; CHOR MAIO, 2011; CASAZZA, 2017). 

Além disso, a partir de 1930, no Brasil, o desejo de uma “reconstrução patriótica” da 

Nação esteve presente nos discursos e textos dos que defendiam a proteção da natureza. 

Segundo Duarte, é importante pensar também que a Biologia (diverso da história natural), 

nesse momento, afirmou-se como campo de conhecimento científico (DUARTE, 2010). 

Ressalte-se ainda que não havia um consenso na década de 1930 sobre como 

preservar, até porque tal discussão não era nova nem no Brasil, nem no exterior. A noção de  

natureza como patrimônio nacional estava no cerne das disputas e na criação de parques 

nacionais; e a criação do PARNASO deve, necessariamente, ser analisada dentro desse 

quadro. 

Sendo assim, embora seja possível indicar pesquisas sobre a criação de reservas 

naturais, parques e projetos intelectuais no Brasil (DRUMMOND, 1997; DRUMMOND; 

FRANCO, 2009b; DUARTE, 2010; HEIZER, 2011; BRANDÃO, 2017; CASAZZA, 2017), 

ainda há muito por fazer em relação aos estudos na América Latina, e, em particular, tendo o 

Brasil como protagonista. 

O presente trabalho procurou relacionar a criação do PARNASO com documentações 

encontradas que versassem sobre a política de proteção à natureza durante o governo de 

Getúlio Vargas, especialmente durante a ditadura estado-novista, buscando compreender o 

conteúdo das propostas defendidas por diferentes atores num momento em que a Biologia se 

delineava como novo campo de conhecimento. 

Buscamos, na documentação (fontes primária e secundária), afirmações de como a 

criação do PARNASO fez parte de uma das principais bandeiras do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio (MAIC). Identificamos cientistas (biólogos), intelectuais e políticos, 

entre outras pessoas e suas concepções de proteção à natureza, envolvidos com projetos de 

criação de parques nacionais brasileiros e especificamente com a criação do PARNASO. 

                                                                                                                                                                                              
presença de cerca de 130 animais ameaçados de extinção e várias espécies endêmicas (MARTINELLI; 

MORAES, 2003). 
6 O trabalho do Ministério da Agricultura estava vinculado ao do Serviço Florestal, incumbidos das negociações 

com os municípios Teresópolis, Magé e Petrópolis para todas as necessárias providências, como estimular 

doações de terras e desapropriações necessárias ao trabalho de instalação do parque.  

http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
http://lattes.cnpq.br/9858749582469905
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Hoje, o PARNASO possui fronteiras ampliadas entre quatro municípios, Teresópolis, 

Guapimirim, Magé e Petrópolis (Figura1) e se relaciona com outras 36 Unidades de 

Conservação, a sociedade do entorno e a região central do Estado do Rio de Janeiro, através 

do Mosaico Central Fluminense. 

 

 

 

Figura.1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos e fronteiras. Localização espacial entre os municípios de 

Petrópolis, Magé, Guapimirim, Teresópolis e Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro. Comparação histórica 

entre a área original do Parnaso e a ampliação do território protegido a partir de 2008. Acesso em 

21/12/2017. 

 

 Há desafios políticos, institucionais, permanentes. Para além da fiscalização e da 

proteção, tarefas árduas e constantes da proteção integral e, mesmo com a equipe reduzida, o 

PARNASO segue em sua missão de proteção integral à Mata Atlântica da Serra dos Órgãos. 

Sua equipe é destaque de gestão científica e de uma prática de educação ambiental crítica 

(BRASIL, 2008; FERREIRA, 2014). 

Esta dissertação está dividida em dois capítulos e o produto intitulado “A Safra do 

PARNASO”, com os documentos conseguidos e digitalizados. No capítulo 1, buscamos, para 

analisar o tema, autores das primeiras propostas e projetos de parques nacionais no Brasil. 

Foram eles André Pinto Rebouças (1876) e Alberto José Sampaio (1931), entre outros. 

Conseguimos identificar o antropólogo e diretor do Museu Nacional Edgard Roquette-Pinto 

(1933) junto ao cientista museólogo Laurence Vail Coleman, com uma proposta apresentada 
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em 1933-34 para um primeiro parque brasileiro, que incluiu terras do atual PARNASO. 

Chegamos ao autor Armando José Vieira entre 1938-1939 e à elaboração da proposta de um 

parque nacional em Teresópolis, Petrópolis e Magé.  

No capítulo 2, buscamos analisar autores que trataram da questão da criação do 

PARNASO, da legislação e de aspectos históricos sobre a cidade de Teresópolis e da região 

serrana fluminense. Por que realizaram o terceiro parque nacional justamente ali, na Serra dos 

Órgãos? Alberto Ribeiro Lamego (2007) descreveu as bases históricas da ocupação serrana e 

do desenvolvimento fluminense. Vieira (1939) e Sobral Pinto (1950) foram fundamentais, 

pela originalidade das publicações e pelos detalhes da proposta de criação e do 

estabelecimento de um parque que incluía a Serra dos Órgãos. Apenas cinco anos após a 

primeira proposta de Roquette-Pinto e Vail Coleman para a conservação da região da Baía de 

Guanabara e Serra dos Órgãos, chegamos até o modelo de parque nacional serrano, ao que se 

tornaria o modelo atual do PARNASO em 1939, com notícias e imagens da sua 

implementação, nas décadas de 1940-50.  

Bertha Lutz (1954) fez relatos da fiscalização ao Ministério da Agricultura e visitas de 

campo aos parques, entornos e caminhos de naturalistas. Ela fez um primeiro relatório para o 

estado do Rio de Janeiro, considerando mudanças territoriais e a ampliação dos parques 

nacionais para os objetivos da conservação, 15 anos após a criação do PARNASO. O Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos é apresentado, hoje, com sua missão e seus desafios na segunda 

década do século XXI. 

O trabalho se realizou para apoiar a Gestão do PARNASO, nos termos de colaboração 

e apoio técnico entre as Instituições: Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) – Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. O produto “Safra do PARNASO” será apresentado neste ano de 2019, quando o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos completa seus 80 anos de existência. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo sobre a criação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) em 

1939, no período de fevereiro a novembro de 2018, envolveu pesquisas mensais, verificações 

das documentações do parque e sua digitalização por scanner ou por fotografias digitais por 

dispositivo móvel (celular) dos acervos da cidade do Rio de Janeiro e de Teresópolis. A busca 
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bibliográfica foi alternada com quatro visitas de campo à sede administrativa, biblioteca do 

Parque Nacional e também aos arquivos da cidade de Teresópolis. 

As visitas presenciais, bem como a comunicação on-line, às bibliotecas e aos arquivos 

da pesquisa foram realizadas nos seguintes locais: Jardim Botânico do Rio de Janeiro – 

Biblioteca Barbosa Rodrigues, Arquivo Nacional, Centro de Pesquisa e Documentação da 

Fundação Getúlio Vargas, Biblioteca Nacional, Biblioteca e Arquivo Histórico do Museu 

Nacional, Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Biblioteca de Chicago on-line, Biblioteca do Museu Imperial de Petrópolis 

on-line, Biblioteca Nacional (obras raras e hemeroteca).  

A pesquisa buscou documentos sobre a história da criação do Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos – o PARNASO, a partir da década de 1930, em bibliotecas e sites dos 

arquivos e fundos de memória no Rio de Janeiro, em Teresópolis, no Jornal “O Diário de 

Teresópolis”, na Biblioteca do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Casa da Memória 

Arthur Dalmasso, no Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas 

(CPDOC-FGV), no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, na 

Biblioteca Nacional, na Biblioteca Barbosa Rodrigues do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

no Museu Imperial de Petrópolis e no site da rede de Bibliotecas de Chicago-USA.  

A atual coleção resultante do produto, intitulada “Safra do PARNASO” apresenta uma 

colheita variada nos arquivos e fundos de memória institucionais do Rio de Janeiro e de 

Teresópolis, Atos Legais, notícias sobre o Ministério da Agricultura, sobre os clubes de 

serviço, os centros de excursionismo e montanhismo, artigos de jornais, revistas, livros etc. 

Muitos desses documentos foram relevantes para o estudo da história, da política e da 

natureza, mais concretamente nas décadas de 1930-50, no momento da criação do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, em 1939, e da sua estruturação. Abaixo, comentários sobre 

esses documentos que mereceram nossa atenção: 

 

1 – ACERVO NEWBERRY LIBRARY CHICAGO-USA 

 

Consultas online para a biblioteca de Chicago – The Newberry Library – revelaram 

que os norte-americanos guardam a obra original de Alberto José Sampaio, Biogeographia 

Phisica (1933)
7
, como um programa para o Brasil, dedicado à educação, às questões do 

conhecimento botânico regional, do desenvolvimento econômico e agrícola. A obra levava em 

                                                             
7
 Consta na lista de referências desta dissertação, bem como as demais referências deste anexo. 
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consideração a riqueza e a diversidade de nossa flora, a preservação da natureza brasileira, 

aliada a uma economia silvicultora em um projeto completo e claro. 

 Chama-nos a atenção a tese de mais 400 páginas, um Relatório ao Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas – MACOP (precursor do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio – MAIC), sobre problemas nacionais diversos da colonização do Brasil, 

do autor João Cardoso de Menezes (1875), o Barão de Paranapiacaba, Conselheiro do II 

Império. Será possível verificar, ainda, em estudos posteriores, se houve também referências 

desse autor relativas às florestas e aos desmatamentos e às questões de proteção à natureza no 

Brasil do século XIX, contemporâneo a André Pinto Rebouças. 

 

2 – ARQUIVO NACIONAL (AN) 

 

Através de pesquisas sobre o tema “Parque Nacional da Serra dos Órgãos” no Arquivo 

Nacional do Rio de Janeiro, junto à valiosa ajuda da arquivista Silvia Ninita de Moura 

Estêvão e toda a equipe do Arquivo Nacional, as chaves de busca no sistema SIAN “Parque 

Nacional” e “Serra dos Órgãos” identificaram o Fundo de Memória da Federação Brasileira 

para o Progresso Feminino. Na voz da própria Bertha Lutz, encontramos o áudio de uma 

palestra sobre parques nacionais e reservas de proteção à natureza, com data provável no 

princípio da década de 1950. A gravação em áudio, já digitalizada, está disponível pelo 

sistema SIAN sob o código: BR RJANRIO Q0 BLZ PIN TXT 45 e inserida no nosso produto.  

Bertha Lutz foi gravada em uma palestra sobre “parques e reservas no mundo todo” e 

sobre o Brasil. Ela citou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNASO, utilizando a 

expressão de pertencimento sobre o parque: “o nosso, da Serra dos Órgãos”. 

O Arquivo Nacional também nos disponibilizou um arquivo perdido que havia sido 

reencontrado, produto da cooperação do AN com o Fundo Digital do Museu Nacional – MN, 

a “Lista” ou “Folder de 2009”. Esse Folder de 2009 trata da produção científica de todos os 

cientistas do Museu Nacional, dos seus dados biográficos e dessa produção por períodos, e 

medida em metros, que ocupavam os arquivos físicos no terceiro andar do MN. A data 

aproximada das produções dos documentos está entre 1818 e 2003. A lista nos foi gentilmente 

cedida para consulta e segue no Produto, a “Safra do PARNASO”, sob o título “Folder de 

2009”.  

O Folder de 2009 foi reenviado ao arquivista do Museu Nacional após a tragédia da 

perda do acervo físico pelo incêndio em setembro de 2018. Resgatamos assim, a caixa nº 07 

de Bertha Lutz, única cientista do MN, além de Roquette Pinto e Alberto Sampaio, cujos 
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documentos, livros publicados ou artigos selecionados tratavam especificamente de seu 

envolvimento com os parques nacionais. 

 Bertha Lutz tratou da proteção à natureza, dos Conselhos de Caça, Pesca e Serviço 

Florestal – setores do Ministério da Agricultura. Idealizou uma forma de missão científica 

inspirada em caminhos de naturalistas, unida à fiscalização ambiental. Viajou a diversos 

lugares pelo Conselho de Fiscalização das Expedições Científicas do MAIC e Serviço 

Florestal, para fiscalização da situação florestal e conservação da Flora e Fauna no Estado do 

Rio de Janeiro e fronteiras, no entorno dos parques nacionais, incluindo o PARNASO. 

 Tivemos acesso a apenas uma de suas caixas pessoais (Caixa 07/ Pasta 04 de Bertha 

Lutz) e à listagem “Folder de 2009”. Outros arquivos de cientistas indicados no folder 

deveriam ser consultados, mais adiante, no arquivo em papel do terceiro andar do museu e em 

outros locais, como a biblioteca do MN, a Biblioteca Nacional e a Academia Brasileira de 

Letras, no caso de Roquette-Pinto, ainda no ano de 2018.  

Os nomes indicados pela arquivista Silvia Ninita de Moura Estêvão – AN, e que 

verificamos no Folder 2009, de cientistas do Museu Nacional e do Jardim Botânico
8
, das 

seções do Ministério da Agricultura que poderiam estar relacionados à questão da criação dos 

parques nacionais brasileiros e do PARNASO são: do botânico Alberto José de Sampaio, do 

antropólogo Edgard Roquette-Pinto, da naturalista e zoóloga de anfíbios Bertha Maria Júlia 

Lutz (1894-1976), do naturalista e entomologista Joseph Francisco Zikán
9
 (1881-1949) e de 

José Lacerda de Araújo Feio (1912-1973), naturalista também dedicado à Zoologia.  

Não foi possível verificar todos os nomes indicados do MN, devido à perda do Museu 

Nacional em setembro de 2018. Foram salvos e digitalizados seis documentos da caixa 

pessoal nº 07 de Bertha Lutz, dois meses antes, e confirmadas as participações dos cientistas: 

Bertha Lutz, Alberto Sampaio e Roquette-Pinto no MN e em outras fontes que, por suas 

ideias, publicações e projetos, atuaram na política de criação de parques nacionais da era 

Vargas. Os documentos de Zikán e Feio também foram perdidos no incêndio do Museu 

Nacional. 

 

3 – BIBLIOTECA DE SAÚDE DO TRABALHADOR – ECOLOGIA DA SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

 

                                                             
8
 Paulo Campos Porto, botânico do Jardim Botânico, foi idealizador e diretor do PARNA Itatiaia (1937). Ver 

Casazza (2017). 
9
 Joseph Francisco Zikán está na lista – Folder 2009 – indicado com publicações junto aos cientistas Carlos 

Moreira (1869-1946) e Cândido de Mello Leitão Junior (1886-1948). 
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As bases de consulta das Bibliotecas da Fundação Oswaldo Cruz e da Biblioteca 

Nacional foram consultadas dentro da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

(ENSP) – Manguinhos, com o apoio para a consulta na biblioteca de Saúde do Trabalhador e 

estudos de Ecologia da Saúde e Meio Ambiente, sob a orientação da bibliotecária Arlete 

Santos de Oliveira, onde havia dados biográficos completos de Hermann Von Ihering, 

Rodolpho Ihering e Alberto Loefgren. 

 

4 – BIBLIOTECA DO CLUBE DE ENGENHARIA 

 

A biblioteca do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro possui a historiografia 

completa de Armando José Vieira, engenheiro agrônomo e idealizador do PARNASO, com 

quatro obras raras disponíveis para consulta escritas entre 1934-40. Sob autorização, é 

possível fazer fotografias parciais. Todos os livros de Armando Vieira tratam da história, da 

política e do desenvolvimento da engenharia urbana de Teresópolis, da estrada de ferro e da 

estrada de rodagem. Lá estão a história da estrada de ferro Magé-Teresópolis – trabalho de 

vida do pai do autor, José Augusto Vieira, escrito por seu filho, Armando Vieira em 1934. 

Um raro livro com imagens originais, sobre a história de Teresópolis (1938), o projeto 

completo do PARNASO de Armando Vieira (1939) e o memorial, entregue ao Presidente 

Getúlio Vargas em 1940, para a construção da estrada direta Rio-Teresópolis. 

 

5 – BIBLIOTECA DO PARNASO 

 

A biblioteca da Sede Administrativa do PARNASO em Teresópolis possui obras raras 

e um acervo sobre o próprio parque, a biodiversidade e a Mata Atlântica. Nela, temos 

disponíveis em arquivo digital os documentos históricos e oficiais do PARNASO e a rara 

publicação da Primeira Revista do PARNASO, organizada por Gil Sobral Pinto (1950). 

 

6 – BIBLIOTECA NACIONAL (BN) 

 

A Biblioteca Nacional possui o livro de André Rebouças (1876) sobre a ideia de 

criação de parques nacionais brasileiros, no setor de obras raras, onde conseguimos a 

reprodução digital parcial do livro. Ramiz Galvão citou André Rebouças no resumo dos 

Annaes da Biblioteca Nacional de 1881-82, vinculando a obra de André Rebouças à questão 

dos Caminhos de Ferro e ao Parque Nacional, e anotou a existência de um chart ou mapa de 
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Rebouças, desenhado em 1876. Havia o desenho original do plano para o parque nacional, 

resultado da parte IV do livro (GALVÃO, 1881; REBOUÇAS, 1876). 

A nova citação no Acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional, que em 2018 estava 

digitalizada, não inseriu na referência o tema “Parque Nacional”. Devido ao pouco espaço da 

página on-line, apenas constava “Caminhos de Ferro e o Traçado Lloyd”. O chart, 

infelizmente, não foi identificado. 

Há, também, vários artigos jornalísticos na Hemeroteca, especialmente úteis sobre as 

notícias dos clubes de montanhismo e do seu envolvimento com o PARNASO entre as 

décadas de 1940-50, com reprodução sob autorização. Embora não fosse um objetivo da nossa 

pesquisa, a importância e a participação dos esportes montanhistas e alpinistas na criação do 

PARNASO, a estruturação e as melhorias no parque, estes assuntos mereceriam estudos 

posteriores mais detalhados.  

O original do Mappa Florestal do Brasil (1911), de Luiz Felipe Gonzaga Campos 

(1856-1925), foi um trabalho pioneiro e o primeiro estudo abrangente sobre a localização das 

florestas feito no Brasil, segundo Sandra Marcondes (2005). O mapa florestal de Gonzaga 

Campos descreveu e mapeou, in situ, diferentes ecossistemas, biomas e suas florestas, além 

do estágio de conservação de cada um deles. Gonzaga Campos realizou essa pesquisa com o 

objetivo de subsidiar a criação de parques nacionais. De acordo com a orientação dos 

arquivistas no AN e no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), o mapa original de 

Gonzaga Campos (1911) está na Biblioteca Nacional, no setor de obras raras.  

 

7 – CASA DA MEMÓRIA DE TERESÓPOLIS – ARTHUR DALMASSO 

 

A Coleção de documentos e imagens sobre Teresópolis, disponível no acervo digital e 

físico da Casa da Memória de Teresópolis – Arthur Dalmasso, possui centenas de documentos 

acessíveis através de um pedido simples e com assessoria técnica. Os documentos 

requisitados nos foram disponibilizados integralmente digitalizados e com a orientação do 

técnico e arquivista-TI Rafael Corrêa. 

O acervo de Teresópolis possui raras imagens do fotógrafo Mário Baldi, do tempo do 

Brasil no II Império. Selecionamos uma imagem das cachoeiras de Paulo Afonso-BA, feitas 

em 1832 em uma de suas viagens pelo interior do país. 

 

8 – CENTRO DE PESQUISAS E DOCUMENTAÇÃO – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

(CPDOC-FGV) 
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Do Centro de Pesquisas e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-

FGV), obtivemos uma imagem de Getúlio Vargas na Serra em Petrópolis-RJ, ao lado de um 

dos idealizadores do parque nacional, Franklin Sampaio, citado por Vieira (1939). Ver 

fotografia de Getúlio em um almoço em Petrópolis-RJ (Figura 17). 

A biografia de Fernando Souza Costa
10

, Ministro da Agricultura de Vargas, está 

disponível em arquivo digital no CPDOC-FGV. Fernando Costa esteve envolvido com 

questões políticas e realizações desde São Paulo, foi amigo Hoehne (botânico e diretor do 

Museu Paulista). Fernando Costa assinou também a criação dos três parques nacionais na Era 

Vargas, inclusive a do PARNASO, e seu envolvimento com a proteção à natureza é citado por 

Drummond e Franco (2009, p. 170-182).  

 

9 – COLEÇÃO PARTICULAR DE WANDERLEY PERES – JORNAL “O DIÁRIO” DE 

TERESÓPOLIS 

 

O jornalista Wanderley Peres nos proporcionou a visualização e a consulta de dezenas 

de imagens e artigos físicos de jornal, importantes para a pesquisa sobre o PARNASO entre 

as décadas de 1940-90. O jornalista solicitou que, no futuro, os interessados em publicações 

peçam sua permissão para o acesso ao seu acervo particular. O capítulo de VIEIRA (1939), 

que trata da ideia e do projeto do PARNASO entre 1938-39 para o grupo teresopolitano, 

completando a lista dos oito idealizadores do PARNASO, foi-nos fornecido por Peres, 

respondendo a uma das questões centrais da pesquisa: “Por que criar um parque justamente 

ali, na Serra dos Órgãos? ”. 

 

10 – INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO (IHGB) 

Os arquivos físicos do Instituto Histórico e Geográfico (IHGB) no Rio de Janeiro 

possuem os diários pessoais de André Pinto Rebouças e os relatos de suas viagens à Europa e 

aos Estados Unidos entre 1870-73. 

As visitas de campo tiveram o objetivo de consultar os acervos institucionais do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) – Sede administrativa de Teresópolis-RJ e 

envolveram conversas livres com a equipe do PARNASO para identificarmos informações 

sobre a história da criação do parque e sua continuidade.  

                                                             
10

 Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/fernando-de-sousa-costa>. 

Acesso em: 12 abr. 2019. 
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Obtivemos todo apoio da coordenação de pesquisa e de todos os funcionários do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Foi-nos indicado um jornalista local, colecionador de 

notícias sobre Teresópolis e sobre o PARNASO desde décadas passadas. O acervo do Jornal 

“O Diário de Teresópolis” na coleção particular do Sr. Wanderley Peres, em Teresópolis, 

possui dezenas de notícias e imagens raras de época, das décadas de 1940-1990. As amostras 

de imagens e publicações cedidas contribuíram muito para o resultado desta pesquisa. 

A escolha de privilegiarmos Teresópolis se deveu à própria localização da sede 

principal do PARNASO e de sua documentação institucional, bem como ao acesso ao acervo 

histórico do Jornal “O Diário de Teresópolis” e à Casa da Memória de Teresópolis – Arthur 

Dalmasso, que nos forneceram a maioria das imagens históricas do produto “Safra do 

PARNASO”. 

A partir de Teresópolis, nas buscas indicadas, a pesquisa nos arquivos do Rio de 

Janeiro e na própria Teresópolis se ampliaram. Em janeiro 2019, obtivemos o resultado do 

produto, intitulado “Safra do PARNASO”, um arquivo digitalizado de mais de cem imagens 

da história de Teresópolis, da capital federal, o Rio de Janeiro e do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos. 
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CAPÍTULO 1 – O PARNASO NA HISTÓRIA DOS PARQUES 

NACIONAIS BRASILEIROS 

 

                                           Não terá também um dia o Brazil, o seu Parque Nacional?! 

                                                                                                        (André Rebouças, 1876) 

 

1.1 André Rebouças e a Expedição ao Salto Guayra em 1876: um projeto nem tão antigo 

 

No segundo período monárquico brasileiro, durante o reinado de Dom Pedro II (1825-

1891), o engenheiro, botânico e professor da Escola Politécnica André Pinto Rebouças (1838-

1898) fez duas grandes viagens ao longo de sua formação
11

. Na primeira, dedicou-se a 

completar e ampliar seus estudos como bolsista de Engenharia para especializações na Europa 

– França e Inglaterra – em 1861. Na segunda viagem, posterior aos serviços militares na 

Guerra do Paraguai, Rebouças se desligou do serviço militar por motivos de saúde, retomou 

seus estudos e visitou novamente a Europa e os Estados Unidos.  

A viagem profissional de André Rebouças dos anos 1872-73 possui um registro diário 

e notas pessoais das visitas de estudo e observações resumidas da vida comum por onde 

passou. André Rebouças se atualizava observando novidades e métodos de produção em 

indústrias, tecnologias da engenharia, pontes, metalurgia, entre diversos assuntos.  

Rebouças (1938) escreveu frequentemente em seu diário
12

 entre 1872 e 1873. E, na 

busca sobre sua relação com o tema “parques nacionais e preservação da natureza no Brasil”, 

identificamos uma nota específica sobre o seu interesse na silvicultura nacional e em projetos 

relativos: “Tive durante essa viagem uma singular ideia para promover a agricultura no Brasil, 

aconselhar os fazendeiros a plantar 1000 árvores de lei e legá-las aos seus descendentes” 

(REBOUÇAS, 1938, p. 249). 

A observação em seu diário pessoal fez com que ele se lembrasse do Paraná, quando, 

nos Estados Unidos, na ida a Fall River, André Rebouças visitou colonos norte-americanos 

em Niagara Falls. No caminho, Rebouças observou a forma de plantio e silvicultura norte-

                                                             
11 André Pinto Rebouças foi um engenheiro, abolicionista e monarquista. Nasceu na cidade de Cachoeira, no 

estado atual da Bahia, em 1838. E morreu aos 60 anos, em Funchal, na Ilha da Madeira em 1898. Rebouças foi 

para o exílio voluntariamente, na mesma altura que a família imperial, após o golpe militar que instaurou a 

República no Brasil. Foi prestigiado durante o império por resolver problemas de abastecimento na cidade do 

Rio de Janeiro, então capital, bem como por ter servido como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, além de 

participar de importantes projetos de estrada de ferro juntamente com seu irmão Antônio Rebouças. 
12 A propósito, consultar Diário e notas autobiográficas, de Rebouças (1938), entre 1872-73, localizado na 

Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro – IHGB. 
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americanas. Essa lembrança do plantio de árvores de lei para assegurar o sustento das 

próximas gerações, o interesse especial pela silvicultura econômica na Província do Sul – para 

o Paraná e para o Brasil, confirmam uma tendência de André Rebouças ao longo de sua vida: 

a de propor soluções aos mais variados projetos nacionais.  

Se houvesse um acordo para a prática de 1000 árvores de lei, a serem deixadas para os 

futuros descendentes, nossa capacidade em espaço para plantio e qualidade da madeira, por 

exemplo, o pinheiro, a Araucaria brasiliensis, além de muitas outras espécies florestais, 

ampliaria enormemente a economia do fabrico de toda sorte de construções, instrumentos 

leves e do valioso papel.  

A medida de ampliação da silvicultura e de florestas econômicas, na nota de André 

Rebouças, seria, no futuro, defendida por outros nacionalistas e preservacionistas, 

preocupados com a questão da fome e das secas e com o progresso da economia agrícola. 

Sendo eles: Alberto Seixas de Martins Torres (1865-1917)
13

, Alberto José Sampaio (1881-

1946)
 
e o engenheiro florestal e político Edmundo Navarro de Andrade (1881-1941)

14
, da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro.  

Inspirado no modelo norte-americano, Rebouças propôs uma alternativa econômica 

sob o ponto de vista da conservação: a possibilidade do reflorestamento por adesão à sugestão 

do legado das 1000 árvores de lei por propriedade, ao longo de uma geração, para todos os 

fazendeiros brasileiros no Segundo Império. Uma ideia muito útil para a produção 

alimentadora da indústria madeireira regional e nacional, como afirma Pádua, em relação aos 

projetos de André Rebouças: “[...] uma postura de planejamento e estímulo ao 

desenvolvimento regional apareceu até mesmo paradoxalmente, quando o autor propôs a 

criação de parques nacionais” (PÁDUA, 2002, p. 270).  

 Rebouças foi, provavelmente, um precursor brasileiro de um conceito de produção 

ecológica, após uma prática observada em fazendas da América do Norte, ao que hoje 

chamamos de produção madeireira sustentável.  

Outra nota de André Rebouças cita brevemente um projeto específico para o Paraná 

que ele tinha muitas esperanças de conseguir e sobre o qual aguardava respostas. A 

identificação com o Sul e a Província do Paraná pode ser compreendida porque Rebouças, ali, 

                                                             
13 Alberto Seixas de Martins Torres foi um político nascido em Itaboraí-RJ em 1865, jornalista e bacharel em 

direito. Dedicou grande parte de sua vida à reflexão sobre a unidade nacional e a organização da sociedade 

brasileira. Ele defendia a presença de um Estado forte que fosse capaz de conduzir reformas necessárias. Era 

contra o socialismo. Torres morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1917. 
14

 Edmundo Navarro de Andrade foi um cientista florestal e político brasileiro, ministro interino do MAIC no 

governo de Getúlio Vargas entre 1933 e 1934. Nasceu na cidade de São Paulo em 1881 e morreu em 1941 na 

mesma cidade. Seu nome está associado ao sucesso do primeiro experimento do uso de Eucaliptus sp em larga 

escala, à criação de hortos comerciais para a indústria ferroviária e à proteção da natureza. 
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também foi proprietário de terras e madeireiras
15

, e desejou incluir as potencialidades dessa 

Província e investimentos à sua inclinação para soluções em diversos campos do 

desenvolvimento do Império do Brasil.  

André Rebouças buscou ampliar os estudos, ideias, pesquisas e experiências 

adquiridas em outros países e, desde jovem, revelou disposição para executar projetos que 

envolviam áreas diversas, entre eles: a solução para aquedutos e abastecimento de água do 

Rio de Janeiro, a engenharia militar, a silvicultura, o desenvolvimento da engenharia e o 

acesso por caminhos de ferro, a atuação nas concessões de obras públicas, a solução de 

problemas na área de estradas, pontes, e a fabricação de papel (REBOUÇAS, 1876, 1938; 

CARVALHO, 2017). 

Rebouças realizou uma das obras precursoras sobre a proteção à natureza e o turismo 

no Brasil, propondo um modelo para parques nacionais. Ele pensou um Brasil com a natureza 

protegida por parques nacionais grandiosos e ligações entre transportes como trens e barcos a 

vapor, inter-regionais, atrativos para uma economia turística e geração de renda muito à frente 

de seu tempo, a segunda metade do século XIX. 

André Pinto Rebouças foi autor do projeto de preservação da natureza do Paraná, ao 

Sul, unido às regiões das Ilhas do Araguaia – Sant’Anna e do Bananal – mais ao norte, hoje, 

centro-oeste brasileiro.  

Rebouças defendeu também o desenvolvimento do turismo nacional usando o modelo 

de parques nacionais norte-americanos e muito além do que havia visto em suas viagens ao 

redor do mundo: desenhou um acesso inter-regional por caminhos de ferro para um 

verdadeiro programa de turismo e viagens por nossas paisagens. Incluiu a conservação da 

natureza e incentivos econômicos em uma ideia de turismo em larga escala, hotéis, barcos e 

estradas de ferro interligados para receber o mundo e quem desejasse conhecer o Brasil e sua 

natureza. 

O livro Província do Paraná, Caminhos de ferro para o Mato Grosso-Bolívia, Salto 

Guayra
16

 corresponde à tese do primeiro projeto sobre a criação de parques nacionais no 

Brasil, elaborada por André Pinto Rebouças em 1876. E contém toda a descrição da viagem 

de estudos e descobertas a oeste da Província do Paraná, um reestudo para um novo traçado 

de caminhos de ferro para Mato Grosso, Bolívia e Salto Guayra
17

 encomendado por uma 

                                                             
15 Sobre a biografia de Rebouças, ver o artigo de Carvalho (2017) – Três Pretos Tristes: André Rebouças, Cruz e 

Souza e Lima Barreto. 
16 Roquette-Pinto, antropólogo do Museu Nacional, descreveu a pronúncia oxítona: Guayrá (N.A.). 
17 O livro possui uma referência nos Anais da Biblioteca Nacional datada de seis anos após a publicação dessa 

viagem-expedição ao Paraná (GALVÃO, 1881, p. 149). 
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comissão governamental e pela diretoria da empresa, detentores da linha de trem de Mato 

Grosso para Bolívia
18

 (REBOUÇAS, 1876).    

Rebouças foi um empresário e investidor no Estado do Paraná, possuía terras naquela 

província e investiu na indústria de papel. Pertencia aos círculos elitizados da corte brasileira 

e atuou como professor da Escola Politécnica. Sua condição social próxima à corte vinha de 

seu pai, cuja família baiana estava ligada ao Império. Rebouças atuou em muitas frentes, foi 

também funcionário das Estradas de Ferro Central do Brasil em 1875. Adepto da concepção 

de desenvolvimento norte-americana, foi um realizador e idealista do desenvolvimento 

brasileiro no Segundo Império (PÁDUA, 2002; CARVALHO, 2017).  

 André Rebouças, ao final do livro, descreveu a proposta para um parque nacional. A 

partir de um parque, que se tornariam dois, duas unidades de conservação interligadas, um 

avanço no modelo parque nacional, com as regiões Sul e Norte interconectadas. Uma viagem 

turística circular entre dois parques: o primeiro, na região do Salto Guayra, Sete Quedas e 

Iguaçu, ao sul; o segundo, mais ao norte, na região do Rio Araguaia, incluída a Ilha do 

Bananal, atual estado do Tocantins.   

Rebouças imaginou algo sonhado para nosso país, que oferecesse aos touristas 

emigrantes o bom e o bello, mas o bom era um conceito muito dependente da inclinação 

política nacional. E, por ora, segundo ele, iria projetar-se em descrever apenas algo bello. 

Apresentou, assim, condições para um turismo internacional e inter-regional, demonstrando 

como exemplo a Europa Mediterrânea e os Estados Unidos, em Niagara Falls e Yellowstone. 

Milhares de pessoas estariam dispostas a pagar bem pelo privilégio de assistir ao espetáculo 

da natureza brasileira, desde que tratadas com conforto, que os acessos fossem possíveis por 

estradas de ferro e que houvesse boa recepção. 

Sobre a beleza de nossa flora e das cascatas, vejamos o que diz Rebouças (1876, p. 71) 

diretamente em uma de suas páginas, como mostra a Figura 2: 

 

 

                                                             
18 Sobre questões e análises da engenharia, ver parte I e II e notas do autor: Rebouças (1876) no setor de obras 

raras da Biblioteca Nacional. 
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Figura 2: Fotografia da obra Viagem ao Paraná, Caminho de Ferro Mato Grosso-Bolívia e Salto Guayra, parte 

IV – “Parque Nacional”. 

Fonte: Rebouças (1876, p. 71). Cópia autorizada pelo setor de Obras Raras da Biblioteca Nacional. 
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A seguir, a foto do autor do primeiro projeto de parque nacional no Brasil (Figura 3): 

 

 

Figura 3: Retrato de André Rebouças por Rodolfo Bernardelli  

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rebou%C3%A7as>. Acesso em: 7 abr. 2019. 

 

Ao escrever “O Parque Nacional” na parte IV da obra de 1876, é possível perceber que 

Rebouças se referiu ao período após a Guerra do Paraguai, quando o autor propôs que fossem 

invocados tempos melhores e prosperidade, apesar da penúria nacional
19

 existente. Via-se, 

pois, o idealismo do projeto que apresentava, diante da dura realidade brasileira daquele 

momento.  

A riqueza da proposta a que Rebouças aludiu foi um projeto completo, circular no 

traçado, como um passeio, detalhado e estruturado para o proveito e a contemplação das 

paisagens naturais encontradas ao Sul e ao Norte, uma belíssima ideia
20

 de parques nacionais 

no Brasil. A descrição de Rebouças reuniu sua experiência eclética profissional, nacional e 

estrangeira, o aprendizado nas visitas de estudo aos Estados Unidos a algo maior, para os 

interesses nacionais e para a geração de renda, turismo, contemplação da flora brasileira e 

conservação da biodiversidade. 

Os atrativos naturais – os rios navegáveis, ao sul, os rios Tibagy, Paranapanema e 

Paraná, as imensas cachoeiras ou saltos Guayra e Iguaçu, unidas à contemplação de uma flora 

                                                             
19 Sobre mais informações históricas desse período, ver, nas estatísticas da época pós-Guerra do Paraguai, o 

aumento populacional e da pobreza no Rio de Janeiro entre 1872-1890. Consultar o artigo de Maria Alice 

Rezende de Carvalho (1994, p. 69-71). 
20

 Devido às impressões sobre a beleza da serra, antigos locais descritos por Alberto Lamego (2007) e as citações 

de Armando Vieira (1939) sobre Teresópolis e a Serra dos Órgãos – onde está o PARNASO –  citada pelo autor 

como uma linda ideia; também a descrição de Rebouças (1876) sobre projetar algo bello para o primeiro parque 

nacional no Brasil. Assim, a proposta de 1876 foi aqui por mim descrita como uma belíssima ideia (N. A).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rebou%C3%A7as
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e uma fauna diversa, as interligações em caminhos de ferro ao Sul, com as belezas naturais 

das ilhas do Araguaia e Tocantins, mais ao norte – fariam um tour perfeito.  

Os leitores eram convidados a segui-lo em uma viagem imaginária: embarcar em trens 

com vagões luxuosos e em barcos-hotel decorados e iluminados como salões de baile nos 

palácios, onde teríamos como tirar todo proveito dos passeios. Um grande tour que guardava 

muitas surpresas, entre a história, a cultura e a preservação da natureza brasileira, a 

diversidade da flora e da fauna, aspectos notáveis geológicos, as imensas quedas d’água do 

Paraná. A engenharia cuidaria das estruturas de acesso, pontes, mirantes e elevadores, para 

que os turistas, em segurança, admirassem as imensas cascatas do Salto Guayra e Sete 

Quedas.  

A imagem a seguir nos revela o que era uma expedição por canoa através dos rios nas 

regiões visitadas pelo capitão Borba (Rebouças 1876, parte III) (Figura 4): 

 

 
Figura 4: Canoas em expedição no Paranapanema 1906 

Disponível em: <https://jornalbiz.com/100anosourinhos-ep1/>. Acesso em: 15 abr. 2019. 

 

A proposta completa para um desenvolvimento do turismo e da preservação – primeiro 

projeto publicado de parques nacionais brasileiros pelo engenheiro, botânico e inventor, 

André Pinto Rebouças – foi descrita em tese e comparada a Yellowstone. Rebouças, ao final, 

apresentou uma narrativa como se já existissem as condições, os trens e barcos e todo o 

acesso aos parques nacionais (REBOUÇAS, 1876, 1938; CARVALHO, 1994). 

Para a realização efetiva desse projeto e do parque nacional brasileiro, invocou o 

exemplo do Congresso norte-americano de como uma decisão política e vontade firmes 

https://jornalbiz.com/100anosourinhos-ep1/
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poderiam influir positivamente na preservação da natureza e na organização dos acessos e da 

infraestrutura, como demonstrava a lei norte-americana do decreto ou ato de criação de 

Yellowstone (The Yellowstone Act). Rebouças afirmou que seria necessário, da mesma forma 

aqui, que os brasileiros mirassem a questão com “a mesma disposição política e organização 

da Norte América” (REBOUÇAS, 1876, p. 63-73), para que, finalmente, tivessem um parque 

nacional.  

A expedição ao sul do Brasil, as descrições de Yellowstone e a organização do 

primeiro modelo de área pública e conservação da natureza na América do Norte, um parque 

nacional, inspiraram a belíssima ideia de André Rebouças para parques nacionais brasileiros.  

Foi no 1º dia do mês de janeiro de 1876 que partiu a expedição combinada com o 

governador da província, empresários e o dono das estradas de ferro. Indicado o Capitão 

Borba para liderá-la, a excursão duraria 45 dias, tempo de viagem por navegação em canoas e 

acampamentos ribeirinhos. O Capitão Nestor Borba
21

 fez também referências à busca ao local 

espantoso e cheio de maravilhas que, no resultado final da viagem, iria se revelar como uma 

das maiores maravilhas naturais brasileiras, o Salto Guayra ou das Sete Quedas, na região do 

Iguaçu-Paraná. 

A expedição ao Paraná e ao Salto Guayra foi realizada em parte a cavalo, em parte por 

canoa, guiada pelo capitão Nestor Borba, seu irmão Telemarco Borba e quinze companheiros. 

Segundo os escritos da parte III do Capitão Nestor Borba, estiveram juntos em locais 

praticamente desconhecidos para o Brasil na Província do Paraná, que foram por eles 

reconhecidos e novamente descritos.  

Sobre os objetivos da viagem, afirmou Nestor Borba, então chefe da expedição por via 

fluvial a oeste da Província do Paraná: “Não descreveremos uma viagem poética; porque o 

fim desta excursão não era admirar a natureza, como simples tourista, mas sim colher exactos 

conhecimentos das regiões, que pretendíamos reconhecer [...]” (BORBA, 1876 apud 

REBOUÇAS, 1876, p. 52). 

O capitão Nestor Borba, junto ao seu irmão Telemarco Borba e os quinze 

companheiros seguiram viagem com objetivos bem demarcados: descrever as descobertas 

para depois verificar se havia novas possibilidades de linhas de trem no Paraná, a partir de um 

traçado anterior para caminhos de ferro ou Traçado Lloyd. Buscaram não o ouro e a prata, 

mas sim o acesso: mapeamento geográfico e fluvial e atualização do acesso. Dias e noites, 

                                                             
21 Nestor Borba nasceu em 1846, na cidade de Curitiba, no Paraná. Foi capitão, maçom, participou das Guerras 

Platinas e morreu aos 61 anos. 
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semanas em canoas, acampando à beira de rios, em raras vilas ou povoados, à velha maneira 

do Brasil Colônia, em caminhos muito pouco conhecidos.  

O grupo para o reconhecimento e a atualização dos mapas de um traçado anterior de 

caminhos de ferro, um reestudo do “Traçado Lloyd” para interligar a Província do Paraná, 

Mato Grosso e Bolívia, seguiu sob a direção do Capitão Nestor Borba e de seu irmão 

Telemarco Borba. Nestor Borba não citou outros nomes, fora o seu próprio e de seu irmão, 

apenas disse que havia 15 embarcados e, entre eles, “dous ou três coroados” intérpretes 

indígenas para os encontros com tribos a oeste. 

 A expedição passou a maior parte dos 45 dias navegando por canoas, atravessando 

campos e florestas onde se notava a riqueza das espécies características do Sul do Brasil, a 

Araucaria brasiliensis, o pinheiro de Paraná e Ilex paraguayensis, a erva-mate, espécies 

típicas nas regiões rurais, especialmente nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. A seguir, 

o quadro de Alfredo Andersen (Figura 5), que evidencia o “Sapeco da Erva-Mate”: 

 

 

Figura 5: Alfredo Andersen22 (1850-1935): Sapeco da Erva-Mate, pintura em tela 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8054/sapeco-de-erva-mate>. Acesso em: 4 

jan. 2019. 

 

A viagem envolveu um outro reconhecimento, o da existência de um lugar descrito 

como “assombroso”, citado pelo Capitão Nestor Borba. Iriam fazer a verificação das 

                                                             
22 Alfredo Andersen (1950-1935), pintor norueguês que fixou residência no sul do Brasil entre os séculos XIX e 

XX. Consultar: gazetadopovo.com.br. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8054/sapeco-de-erva-mate
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maravilhas naturais, apontadas por Azara e por outros demarcadores dos limites portugueses e 

espanhóis um século antes da expedição de Borba citada por Rebouças.  

A primeira ideia e curiosidade, além da redescoberta do acesso ao Salto Guayra e das 

imensas cachoeiras do Iguaçu, foi a sugestão feita pelo Diretor das Estradas de Ferro Mato 

Grosso-Bolívia, citado como “Doutor Tourinho”, que há tempos desejava investigar a 

possibilidade de incluir-se no traçado da estrada de ferro uma ponte, a ser construída sobre 

aquele Salto
23

. Na Figura 6, vemos turistas sobre uma ponte pênsil – os visitantes andavam 

por um acesso simples, sem a engenharia para os acessos imaginada por Rebouças:  

 

 

Figura 6: Fotografia do Salto Guayra – Região das Sete Quedas no Alto Paraná 

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=Sete+quedas+iconografia+imagens&safe>. Acesso em: 5 

jan. 2019. 

 

 

E, na Figura 7, podemos ver uma Estrada de Ferro realizada entre Guayra e a cidade 

de Porto Mendes:    

                                                             
23 A região do Salto Guayra é a que conhecemos por “Sete-Quedas”, incluída na proposta do parque nacional de  

André Rebouças, meio século após, o Salto Guayra não fez parte do Parque Nacional do Iguaçu em 1939. A 

região de Sete-Quedas só seria protegida no ano de 1961 pelo Decreto 50665/61 e sua perda irreparável, cinco 

anos após, para o alagamento do lago da Usina Hidrelétrica binacional de Itaipu, como solução diplomática de 

um antigo litígio de uso territorial Brasil-Paraguai. Ver Ata do Iguaçu de 22/06/1966. Disponível em 

https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/af_df/ataiguacu.pdf  Acesso em 14/06/2019. 

https://www.google.com/search?q=Sete+quedas+iconografia+imagens&safe
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Figura 7: Fotografia da Estrada de ferro de Guayra a Porto Mendes 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Gua%C3%ADra_a_Porto_Mendes>. Acesso 
em: 5 jan. 2019. 

 

Com total êxito, o grupo da Expedição ao Paraná e ao Salto Guayra de 1876 

completou a missão, sem nenhuma perda entre os 15 companheiros. O prêmio do 

reconhecimento: mapas com os objetivos úteis demarcados para a estrada de ferro, a 

descoberta de locais aprazíveis, quedas d’água gigantescas, campos e matas de pinhais, e 

magníficas paisagens: 

 

 

Figura 8: Alfredo Andersen (1860-1935): Paisagens do sul do Brasil com Araucárias. Pintura em óleo sobre tela 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8641/alfredo-andersen>. Acesso em: 31 mar. 2019. 

 

A visão das Sete-Quedas no Guayra (Figura 9) foi uma maravilha confirmada, assim 

como o percurso pelos rios Tibagy e Paraná até o Salto Guayra e Sete Quedas até as cascatas 

gigantescas do Iguaçu. Estes foram caminhos relatados como perfeitamente possíveis e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Gua%C3%ADra_a_Porto_Mendes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8641/alfredo-andersen
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relativamente calmos, com a maioria dos trechos perfeitamente navegável, resultados que 

completaram o êxito da sua viagem.  

 

 

Figura 9: Fotografia das Sete-Quedas do Guayra  

Disponível em: <https://www.sagradofeminino.com/>. Acesso em: 4 jan. 2019. 

 

Como observou o historiador José Augusto Pádua sobre o parque nacional e a 

preservação da natureza para Rebouças, “[...] a postura de planejamento e estímulo ao 

desenvolvimento regional apareceu, até mesmo, paradoxalmente, quando o autor propôs a 

criação de um parque nacional” (PÁDUA, 2002, p. 270). 

Rebouças usou a descrição da viagem do Capitão Borba em sua análise e na tese de 

uma proposta singular: parques nacionais e modernas linhas turísticas para ligações inter-

regionais de trem com navios a vapor, chamadas por André Rebouças de linhas 

interoceânicas. O autor descreveu a sua ideia do modelo de parque nacional considerando, 

para o Brasil, similaridades necessárias da política norte-americana, no que dizia respeito à 

preservação da natureza e à vontade de realizar um parque nacional: o Yellowstone Act. 

Rebouças relatou, assim, os detalhes de como a Norte-América realizou um national 

park, deu notícias sobre as maravilhas naturais das Rocky Mountains e comentou sobre o 

movimento preservacionista nos Estados Unidos. Rebouças foi prolífico em argumentos e 

citações e elogiou a atitude do Congresso Norte-Americano, que “tomou a necessária decisão 

política” para a preservação da natureza, providenciando verbas, o rápido desenvolvimento de 

https://www.sagradofeminino.com/
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estruturas ferroviárias e abrigos para hóspedes, o que chamava de uma realização 

extraordinária, o Yellowstone National Park em 1870 (REBOUÇAS, 1876, p. 63). 

O traçado ou os caminhos para estradas de ferro redescobertos, as imensas cascatas e a 

flora exuberante mereciam, segundo a análise de Rebouças, um projeto brasileiro grandioso, o 

desenho de um parque nacional. A prosperidade e o desenvolvimento com a preservação da 

natureza, ao que Rebouças não poderia alcançar, consciente de que ofertava um legado ao 

futuro.  

Uma herança para as próximas gerações, os parques nacionais idealizados por 

Rebouças (1876, p. 73, grifo do autor): 

 
Lancemos os olhos para um grande futuro; repitamos a viagem do intrépido capitão 

Nestor Borba, não a cavalo, mas sim em confortável carro-palácio, desses belos 

vapores, adornados com a riqueza e magnificência dos salões de baile, como ora se 

viaja pelo Hudson e por Long-Island-Sound! 

 

Partamos de Curitiba, a 900 metros acima do nível do mar; percorramos essas 

florestas de Araucarias e Ilex; atravessemos esses campos geraes, tão poeticamente 

descritos por Saint Hilaire. Tomemos um bello vapor no Tibagy; desçamos o 

Paranapanema; repitamos, ao alvorecer a singela saudação: -- Bom dia, Paraná! -- 

Visitemos o delta do Ivinheima e vejamos, no Sul, uma repetição dos igarapés do 

valle do Amazonas, visitemos essas belas pedras do Itaquatiá; meditemos, um 

pouco, sobre as ruínas de Ontiveros e de Ciudad Real, sobre a ephemera republica 
teocrática de Guayra; entremos no Piquiry, o mais bello rio da província do Paraná, 

na opinião do ousado capitão Nestor Borba; e repousemos, enfim, na cidade de 

Guayra, para nos preparamos à contemplação do assombroso Salto Sete Quédas. 

 

Ahi encontraremos, como em Niagara Falls, pontes suspensas, elevadores, pontes 

inclinadas, enfim a arte do engenheiro tentando elevar-se à altura do Fiat de Deus! 

Depois passemos, dias e dias, a admirar todas as maravilhas, grupadas no Parque 

Nacional do Guayra, e por todo Paraná, até o Iguassú; terminemos nossa excursão 

no Salto de Santa Maria, e voltemos a Curitiba no caminho de ferro de Guarapuava, 

certos de haver realizado a mais bela viagem circular que se pôde fazer nesse 

mundo! 
 

O que é bem certo, o que fica acima de toda discussão, é que a geração actual não 

póde fazer melhor doação às gerações vindouras, do que reservar intactas, livres do 

ferro e do fogo, as duas mais belas ilhas do Araguaya e do Paraná. Daqui a centenas 

de anos poderão nossos descendentes ir vêr dous especimens do Brazil, tal qual 

Deus o creou; encontrar reunidos no Norte e no Sul, os mais bellos especimens de 

uma fauna variadíssima, e, principalmente, de uma flóra, que não tem rival do 

mundo! 

 

Tal é a nossa aspiração, escrevendo estas linhas. 

 

Rio de Janeiro em 2 de abril de 1876, – André Rebouças. 
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1.2 Rebouças sessenta anos após: outras propostas para um primeiro parque nacional 

brasileiro (1931-1935) 

 

Distante dos acampamentos da expedição dos irmãos Borba e seus 15 companheiros à 

beira dos rios no Paraná, meio século após a tese de Rebouças sobre os parques nacionais 

brasileiros, foram criados os parques nacionais; não na forma do projeto de Rebouças, como 

afirmou o antropólogo e etnólogo do Museu Nacional, Edgard Roquette-Pinto (1884-1954)
24

, 

mas em outra conjunção científica e política, sessenta e um anos após
25

 (REBOUÇAS, 1876; 

ROQUETTE-PINTO, 1933; SAMPAIO, 1935). 

A década de 1930 e a transição para o Estado Novo
26

 envolveram códigos de conduta, 

mudanças constitucionais e diversas ações da sociedade sobre a legislação de proteção à 

natureza. O próprio presidente Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954) esteve incluído e 

convidado a participar de diversas atividades sobre o assunto.  

Durante o governo provisório, Vargas patrocinou a Primeira Conferência de Proteção 

à Natureza de 1934 e também ocupou o cargo de presidente de honra da Sociedade dos 

Amigos das Árvores. Assim, foi um marco para a década de 1930, e na política de Getúlio 

Vargas, a criação do Parque Nacional de Itatiaia, do Parque Nacional do Iguaçu e o do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos entre 1937-39 (BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, 1934; 

DRUMMOND; FRANCO, 2009; BRASIL, 1937b, 1939a, 1939b). 

Edgard Roquete-Pinto (1884-1954) publicou na Revista Nacional de Educação, em 

1933, um artigo intitulado “Parques Nacionais”, no qual cita o nome daqueles que fizeram 

proposições sobre a criação de parques nacionais brasilianos na década de 1930. Roquette-

Pinto se referiu a André Rebouças e a Joaquim Nabuco
27

, reconhecendo o pioneirismo da tese 

de Rebouças na criação dos parques nacionais brasileiros, afirmando que, para Joaquim 

Nabuco, Rebouças foi considerado, além de um dos homens mais cultos de sua geração, o 

patrono do turismo brasileiro. 

                                                             
24 Edgard Roquete-Pinto foi médico, professor, escritor, divulgador e antropólogo brasileiro. Foi membro da 

Academia brasileira de Letras, criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi professor de Antropologia do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1906 e diretor da mesma instituição em 1926. Integrou a Missão Rondon. 

Em 1932, criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), no governo Vargas. Roquete- Pinto nasceu na 
cidade do Rio de Janeiro em 1884 e morreu 70 anos depois na mesma cidade. 
25 Sobre Edgard Roquette-Pinto e Laurence Vail Coleman, ver o artigo “Parques Nacionais” (ROQUETTE-

PINTO, 1933) e a Primeira Conferência de Proteção à Natureza (BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, 1935).  
26 Estado Novo é o nome com o qual a historiografia designa o período ditatorial do Governo Getúlio Vargas (de 

10/11/1937 até 29/10/1945). 
27

 Joaquim Nabuco, um conselheiro do Império (Nota na Revista do Clube de Engenharia nº 40, p. 1843, ano 

1938). Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo foi um político, diplomata, historiador, jurista e jornalista 

brasileiro. Nasceu em 1849, no Recife – Pernambuco, e morreu em 1910, aos 60 anos, na cidade de Washington, 

EUA. 
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Roquette-Pinto afirmou que foi André Rebouças que fez a primeira pergunta e 

elaborou uma tese para a defesa da criação de dois parques nacionais brasileiros em 1876. 

 

A monografia de Rebouças propondo a creação dos primeiros Parques Nacionais 

brasilianos está publicada na Revista do Instituto, Tomo LXI, 1898. É um trabalho 

notável, para a época. Ele começa narrando a fundação do celebre (sic) parque de 

Yellow-Stone, e descrevendo as suas belezas. Passa depois, a fazer a apologia do 
tourismo. Rebouças foi o patriarca do tourismo no Brasil, assunto de plena 

atualidade [...] (ROQUETTE-PINTO, 1933, p. 54) 

 

Edgard Roquette-Pinto apontou a existência de duas propostas para a criação de 

parques nacionais, apresentadas no início da década de 1930, e propôs uma outra, uma 

terceira, base original de um projeto anterior ao do Parque Nacional da Serra dos Órgãos de 

1939. A participação de outro cientista norte-americano, Laurence Vail Coleman, foi 

fundamental na gestação da ideia, na concepção e no desenvolvimento das ciências biológicas 

para a conservação, permanecendo como marco relevante nas origens da história da criação 

do PARNASO. 

Entre aqueles cientistas e preservacionistas que, segundo Roquette-Pinto, desde 

Rebouças em 1876, ainda não haviam desanimado, permanecendo com as causas nacionais da 

preservação da natureza e que continuavam a propor a criação dos parques nacionais 

brasileiros na década de 1930 estão: o botânico Alberto José Sampaio e o engenheiro Philuvio 

Cerqueira Rodrigues. Incluímos também o próprio autor, o antropólogo do museu nacional, 

Edgard Roquette-Pinto (1884-1954) e o museólogo norte-americano Laurence Vail Coleman
28

 

(1893-1982) (ROQUETTE-PINTO, 1933, p. 55-56).  

Sendo assim, os autores das propostas e suas defesas para a criação de parques 

nacionais brasileiros em 1931, de acordo com Roquette-Pinto (1933), foram: o botânico e 

professor do Museu Nacional Alberto José de Sampaio (1881-1946), que propôs os “parques 

de escoteiros” para proteger os rios e florestas principais dos municípios do Brasil em 1931, o 

Engenheiro Cerqueira Rodrigues
29

 na Convenção Turística Internacional de 1931 pelo 

Touring Club, com a proposta de seis parques nacionais em várias regiões brasileiras. 

Representando o Touring Club do Brasil, Cerqueira Rodrigues pontuou as seis regiões 

prioritárias para a criação de parques nacionais brasileiros: Amazônia, Paulo Afonso-Bahia, 

Tietê-São Paulo, Iguassú-Paraná, Floresta da Tijuca-Rio de Janeiro e Vila Bela-Paraná 

                                                             
28

 Museólogo e Diretor da American Association of Museums, escreveu, entre muitos assuntos da museologia, 

sobre outdoor recreation: recreação ao ar livre nos parques nos Estados Unidos. Ver historiografia de Coleman. 

Disponível em: <https://catalog.hathitrust.org/Record/001378372>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
29 A estrada das hortênsias que liga Itaipava a Teresópolis, BR 495 é batizada com o nome do engenheiro 

Philuvio Cerqueira Rodrigues. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-495>. Acesso em: 8 abr. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-495
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(ROQUETTE-PINTO, 1933, p. 55-56; BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, 1934; 

CASAZZA, 2017, p. 124-126). 

As propostas identificadas no período entre 1931 e 1934 para um primeiro parque 

nacional brasileiro unem-se ao propósito da nossa pesquisa, ao identificarmos que, na 

proposta de um “parque nacional” de Roquette-Pinto e Vail Coleman, foi considerado, para o 

primeiro parque nacional no Brasil, incluir justamente os territórios da região central da serra 

fluminense, exatamente das partes mais altas do que é hoje o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (ROQUETTE-PINTO, 1933). 

Para compreendermos a riqueza do pensamento e a influência de Alberto José de 

Sampaio, será necessário indicar sua obra completa, publicada nos anos 1930, principalmente 

sobre a didática proposta para a ciência da natureza, a preservação e a arte, especialmente o 

livro Biogeographia Dynamica (SAMPAIO, 1935).  

Alberto José de Sampaio, Edgard Roquette-Pinto, entre muitos técnicos, cientistas, 

políticos e intelectuais da década de 1930, conviveram pessoalmente com o cenário político 

na era Vargas e partilhavam de ideais científicos e políticos nacionalistas semelhantes. Eram 

adeptos do positivismo científico, uma reforma e programas para o desenvolvimento nacional, 

em amplos setores, ainda na década de 1930. Como muitos de sua época, Sampaio também se 

inspirou e compartilhou ideais da “filosofia positiva como princípio da investigação do 

universo e da natureza” (BHERING; CHOR MAIO, 2010). 

Alberto José de Sampaio foi descrito por Roquette-Pinto como um discípulo de 

Alberto Torres. Autor idealista nas ciências, Sampaio conseguiu descrever um projeto 

nacionalista de desenvolvimento – e uma didática para realizá-lo – especialmente voltado para 

a agricultura, a botânica, a silvicultura econômica e o desenvolvimento de uma educação 

básica dirigida à proteção da natureza.  

Como grande defensor da natureza contra as queimadas desnecessárias, Sampaio era 

contra o corte de árvores urbanas e, aos que cometiam injustiças contra a vida das árvores, os 

nominava “dendroclastas”. Defendia, junto a Edmundo Navarro de Andrade, o plantio das 

madeiras exóticas para o avanço da economia nacional, unido à conservação das florestas 

naturais.  

Dessa forma, durante toda sua vida profissional, envolveu-se no ensino e na política 

para a preservação, através do Museu Nacional e da Sociedade dos Amigos das Árvores, 

colaborando inclusive para os estudos e as bases de uma política mais ampla que incluía a 

criação de parques brasileiros (ROQUETTE-PINTO, 1933; SAMPAIO, 1935; 

DRUMMOND; FRANCO, 2005a). 
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Alberto José Sampaio (1881-1946) entrou para o quadro de professores do Museu 

Nacional em 1912. Estudioso das Orquidáceas, Filicíneas e Bignoniáceas, foi um 

dos mais importantes botânicos brasileiros de sua época e um dos principais 

incentivadores da proteção à natureza no Brasil: com apoio do Museu Nacional e da 

Sociedade dos Amigos das Árvores, organizou a Primeira Conferência Brasileira de 

Proteção à Natureza, realizada no Rio em 1934, da qual foi também o relator; 

ministrou incansavelmente palestras e escreveu sobre a questão da conservação da 

natureza, procurando articular o seu vasto conhecimento no campo da biologia com 

o projeto de nacionalidade proposto por Alberto Torres. (DRUMMOND; FRANCO, 

2005b, p. 1035) 

 

Os parques de escoteiros de Alberto Sampaio, em uma breve análise, foram inspirados 

nos acampamentos para os jovens rapazes na Inglaterra e nos Estados Unidos, sob a 

organização, filosofia e linha pedagógica do escotismo
30

. Na sugestão de Sampaio, os parques 

deveriam ser estabelecidos em locais prioritários para a proteção dos rios e florestas, nas 

cidades mais importantes, e exerceriam grande influência nos jovens e nas populações locais, 

algo que poderíamos interpretar como uma espécie de preparação cívica para a educação 

ambiental
31

. Esses novos parques de escoteiros poderiam ser as sementes de movimentos 

municipais e regionais para os futuros parques de proteção integral. 

Já na década de 1930, com forte apelo e exemplificado na obra de Alberto Sampaio, 

houve o reconhecimento ao papel da Educação e da Pedagogia brasileiras em tornar a ciência 

interessante aos jovens. Dessa forma, estariam reunidos o convívio jovial e a natureza, a 

preservação e o aprendizado das técnicas de campo, sempre na “camaradagem” e nas 

aventuras proporcionadas pelo escotismo.  

Assim, podemos compreender melhor o significado da proposta e o sentido filosófico 

educativo de Alberto Sampaio, como um projeto de ideais nacionais mais amplos, e o que 

significava para ele a existência de algo como “parques de escoteiros” (GENTIL, 1932; 

ROQUETTE-PINTO, 1933; SAMPAIO, 1935). 

Poucos anos após a proposta dos parques de escoteiros, Alberto Sampaio lançaria dois 

livros dedicados ao que ele chamou de – relembrando os ensinamentos de Auguste Chevalier 

sobre a preservação dos bens naturais de todos os países – a necessidade urgente de uma nova 

ciência. Sampaio comentou, assim, sobre essa nova ciência, que tinha como objeto a proteção 

à natureza ou sua preservação, facilitando os conceitos, publicando a didática, relacionando-a 

à arte e à poesia tão necessárias para a contemplação do mundo. A partir do “aprendizado com 

grandes mestres” como Auguste Chevallier, no Congresso Internacional de Geografia em 

Paris, em 1931, Sampaio apresentou sua proposta, como parte do currículo nacional: a ciência 

                                                             
30 Sobre a história e as bases do escotismo de Baden Powell, consultar o site dos Escoteiros do Brasil. Disponível 

em: <https://www.escoteiros.org.br/historia>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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nova, a qual chamou de “Preservação da Natureza” (ROQUETTE-PINTO, 1933; SAMPAIO, 

1935). 

Foi no contexto do Governo Provisório de Getúlio Vargas, da criação dos Códigos de 

Caça e de Pesca e do Primeiro Código Florestal Brasileiro em 1934 que se promoveu a I 

Conferência de Proteção à Natureza, tendo Alberto Sampaio como relator. Ali, apresentaram-

se duas propostas sobre o tema “Parque Nacional” para os parques nacionais brasileiros.  

A primeira, de Roquette-Pinto e Vail Coleman, pelo Museu Nacional & American 

Assotiation of Museums, com o Parque Nacional, que chamaremos, a partir de agora, de 

Parque da Guanabara-Serra dos Órgãos, divulgada em 1933 na RNE e novamente defendida 

na I Conferência de Proteção à Natureza em 1934. 

A segunda proposta, de Alda Pereira da Fonseca
32

, botânica representando a Instrução 

Municipal e a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino. Segundo Ingrid Casazza 

(2017), Alda Pereira da Fonseca defendeu a existência de áreas de parques nacionais no Rio 

de Janeiro e nos principais estados brasileiros, inseridas em um programa que unia, desde a 

preservação da natureza, o paisagismo, a agrossilvicultura, a economia de gastos até o uso de 

mão de obra e a reabilitação de sentenciados (BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, 1934; 

CASAZZA, 2017).  

Alda Fonseca propôs a construção de parques como obras artísticas e paisagísticas, à 

maneira dos parques norte-americanos, com todo cuidado e detalhamento estético. A proposta 

contaria com colônias e moradias nos recantos mais afastados dessas áreas, para os 

trabalhadores em recuperação, abrigados ou apenados, que economizariam as despesas. A 

organização teria todas as vantagens, como proposta de recuperação e inserção social dos 

presos, de economia para o governo, nas atividades de servir ao público, realizar algo belo e 

turístico, ser autossustentável, com criação de peixes, aves e vegetais. 

Para um modelo de parque nacional brasileiro, Alda Fonseca tratou principalmente de 

unir a questão estética e paisagística, a questão social-prisional às soluções de proteção à 

natureza, com foco na economia de gastos, na moradia para desabrigados, trabalho e 

manutenção dos parques. Não foi possível identificar na sua proposta uma base científica 

central para a questão da biologia das espécies, da conservação dos ecossistemas e das 

pesquisas continuadas, como no caso de Roquette-Pinto e Vail Coleman, na proposta do 

                                                             
32 Alda Pereira da Fonseca foi uma cientista botânica, nascida em 1882, na cidade do Rio de Janeiro. Participou 

de Comissões representando o Ministério da Agricultura a pedido do Ministro Miguel Calmon em 1923 e em 

viagens de pesquisa ao exterior. Em 1922, participou do Congresso de Agricultura e Pecuária e apresentou 

trabalho na primeira Conferência de Proteção à Natureza e no I Congresso Nacional de Pesca. Além de atuar 

como cientista, escreveu livros de literatura. 
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Parque Nacional da Guanabara-Serra dos Órgãos (ROQUETTE-PINTO, 1933; BOLETIM 

DO MUSEU NACIONAL, 1934; CASAZZA, 2017, p. 125-126). 

 

1.3 A proposta de Roquette-Pinto e Vail Coleman: proteção integral desde a Baía de 

Guanabara até a Serra dos Órgãos (1933-35) 

 

O parque proposto por Edgard Roquette-Pinto e Laurence Vail Coleman compreendeu 

um território com um novo traçado a partir de uma novidade: a proposta de um recorte para a 

demarcação do parque que partia da zona litorânea do fundo da Baía de Guanabara – uma 

linha com 20 km de largura – subindo, desde a zona marinha ao fundo da Baía de Guanabara, 

áreas dos municípios de Magé e Guapimirim, chegando ao máximo de altitude, junto às altas 

montanhas da Serra dos Órgãos em Teresópolis.  

A proposta privilegiava a preservação em estágios da paisagem
33

 desde o fundo da 

Baía de Guanabara, de baixo para cima, partindo dela e de seu ecossistema marinho, praias e 

planície costeira, atravessando para os campos da baixada fluminense e subindo em direção à 

serra. A proposta considerou a transição ecológica desde o mar, passando por planícies e 

campos, ascendendo para a região submontanhosa, até os altos montanos e campos de altitude 

típicos da Serra do Mar nessa região conhecida como “Serra dos Órgãos”.  

A ideia de um primeiro parque nacional brasileiro foi descrita por Roquette-Pinto em 

1933, publicada na Revista Nacional de Educação (RNE) e defendida novamente na I 

Conferência de Proteção à Natureza em 1934. E foi publicado seu relatório por Alberto José 

de Sampaio – relator – no Boletim do Museu Nacional de 1935. 

Este que seria um “Parque Nacional da Guanabara e Serra dos Órgãos”, como o 

primeiro do Brasil, não se realizou, mas o consideramos como um primeiro marco de um 

novo modelo que incluiria o PARNASO!  Havia nele uma proposta e um propósito claros, um 

programa institucional de pesquisa de campo e metodologia da conservação, para ser 

partilhado entre o Brasil, os Estados Unidos e outras nações.  

Embora Roquette-Pinto e Vail Coleman não tenham usado os mesmos termos, 

utilizaram métodos e conceitos como: conservação e pesquisa associadas, observação em 

áreas de transição ou ecótonos
34

, além da proteção, da aclimatação e da pesquisa continuada 

                                                             
33 Também podemos dizer “tipos de paisagens fisionômicas” ou “fitofisionomias ecológicas”. Para o atual 

PARNASO, são considerados quatro tipos: floresta ombrófila densa, ombrófila submontana, floresta montana e 

campos de altitude (N.A.).  
34 Definição: ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de 

transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas, isto é, a totalidade da flora e da 

fauna que fazem parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Ver conceitos da ecologia de ambientes, 
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com espécies nativas e exóticas. A justificativa da escolha do local estava apoiada na 

diversidade dos microclimas entre o mar da Guanabara, a planície e a baixada, e a transição 

da baixada para as altas montanhas da Serra dos Órgãos. Foi uma proposta para a proteção 

integral dessas paisagens centrais fluminenses, já no início da década de 1930.  

Havia, no projeto do Parque Nacional da Guanabara e da Serra dos Órgãos, a 

promessa da integração científica entre Brasil e Estados Unidos, com convivência aberta à 

presença de cientistas do mundo todo; a construção de laboratórios e de compromissos 

bilaterais, como o custeio para as despesas dos pesquisadores. Falamos de objetivos, métodos 

e gestão da cooperação científica entre dois países para um parque nacional no Brasil nunca 

antes propostos nem registrados em nenhuma outra proposta ou documentação para um 

parque nacional brasileiro, entre 1876-1935. 

Roquette-Pinto e Vail Coleman apresentaram um modelo científico e uma proposta de 

gestão que, antes desse primeiro parque que incluiu a Serra dos Órgãos, não havíamos visto. 

Há vários avanços conceituais e metodológicos da ciência da preservação da natureza ou da 

moderna ecologia, se analisarmos as propostas anteriores; os parques inter-regionais 

grandiosos de André Rebouças em 1876, os Parques de Escoteiros de Alberto de Sampaio em 

1931; do Touring Club, para parques em seis regiões brasileiras, trazido por Cerqueira 

Rodrigues em 1931 e dos parques sociais e paisagísticos de Alda Fonseca em 1934 

(REBOUÇAS, 1876; SAMPAIO, 1935b; ROQUETTE-PINTO 1933). 

Os autores informaram, por exemplo, que usariam técnicas de aclimatação e 

observação científica a longo prazo, para espécies amazônicas ou de climas temperados, 

exatamente pelo fato de o parque possuir zonas climáticas tão diferenciadas e microambientes 

dentro da Serra dos Órgãos
35

. A pesquisa como princípio
36

 nos pareceu central à proposta de 

Roquette-Pinto e Vail Coleman para um parque nacional em 1933, e pareceu bastante claro o 

interesse por aquele lugar, exatamente.  

O parque nacional de Roquette-Pinto e Vail Coleman, esse que chamamos de Parque 

da Guanabara e Serra dos Órgãos, foi a “ideia nº 01” que incluiu territórios da Serra dos 

Órgãos em um modelo de parque nacional. O primeiro parque da Serra dos Órgãos estaria 

ligado administrativamente e sob a direção científica do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

                                                                                                                                                                                              
ecótonos e microclimas em parques no site O Eco. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/dicionario-

ambiental>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
35 Miller et al. (2006, p. 99-110) classificam os microambientes na Serra dos Órgãos em dois ambientes básicos 

pelo regime de chuvas e os desdobram em oito subdivisões. 
36

 A pesquisa como princípio é uma definição didática e filosófica que significa priorizar a educação científica e, 

quando todas as áreas se envolvem com o ensino-aprendizado, compartilham espaços, experiências e leituras 

sobre as pesquisas e perguntas dos educandos. Nota advinda de minha experiência profissional na Educação de 

Jovens e Adultos – EJA/Florianópolis-SC (N.A). 
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Teria um recorte para observação daquela natureza-paisagem específica, um estudo dos 

ecossistemas entre a Baía de Guanabara e a Serra dos Órgãos. 

É preciso lembrar que o Jardim Botânico administrava e produzia ciência em duas 

áreas ou bases prioritárias, no próprio Jardim e Horto e na Estação Ecológica do Itatiaia. As 

justificativas de Roquette-Pinto e Vail Coleman, representando o Museu Nacional na criação 

de um parque nacional, também citaram a facilidade e a intenção que teriam para pesquisas 

sobre a aclimatação ou a ambientação de espécies regionais – hoje, espécies dos biomas 

brasileiros. Além das nacionais, fariam experiências de aclimatação de espécies exóticas de 

climas frios, naquela sucessão geográfica e rica variedade microclimática, do clima tropical 

ao subtropical de altitude, com inverno semelhante ao europeu (BOLETIM DO MUSEU 

NACIONAL, 1934; ROQUETTE-PINTO, 1933; CASAZZA, 2007). 

 A seguir, uma fotografia de Roquete-Pinto: 

 

 

Figura 10: Fotografia de Edgard Roquette-Pinto  
Disponível em: <http://www.fm94.rj.gov.br/index.php/controladorhistorico>. Acesso em: 7 abr. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence Vail Coleman, em uma das reuniões do National Park Service: 

http://www.fm94.rj.gov.br/index.php/controladorhistorico
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Figura 11: Funcionários do NPS com o Conselho Consultivo Educacional, em 27 de fevereiro de 1933. Da 

esquerda para a direita: Harold C. Bryant, Waldo G. Leland, Hermon C. Bumpus, Frank R. Oastler, Horace M. 

Albright, WW Campbell; em pé: Verne E. Chatelain, Earl A. Trager e Laurence Vail Coleman.  

Disponível em: <https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/mackintosh2/photographs.htm>. Acesso em: 26 

mar. 2019.  
 

Ao compararmos as propostas do primeiro parque nacional brasileiro, que incluiu a 

centralidade do PARNASO, em relação ao espaço geográfico e à sucessão das paisagens e 

ecossistemas fluminenses, podemos fazer dois caminhos opostos. Se seguirmos o olhar 

ascendente da proposta de Roquette-Pinto, no caminho de ida entre o Rio de Janeiro e 

Teresópolis, na subida e ao alto da serra dermos as costas para a Baía de Guanabara, 

encontraremos, a partir dos 100 m de altitude, o que foi pensado depois para o PARNASO: o 

território do parque que seria criado efetivamente em 1939.  

Ao alto da Serra dos Órgãos, se observarmos à nossa volta e baixarmos o olhar, 

estaremos na região central do Estado do Rio de Janeiro, mirando Paquetá à direita das 

montanhas (Figura 12); atrás de nós, os altos rochedos, as picadas e caminhos dos 

montanhistas. Entremeados à descida, alguns setores de vastas florestas, interrompidas pelo 

longo paredão escarpado da parte leste. Veremos descer as nascentes formadoras dos rios 

importantes para o abastecimento de água da cidade de Teresópolis e Magé
37

. 

                                                             
37 Sobre a hidrografia do PARNASO e municípios do entorno ver: 

http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/atributos-naturais/50-hidrografia.html Acesso em 16/06/2019 
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Continuando a descida da serra e caminhando mais, de 16 a 20 km entre Teresópolis e 

Magé, veremos Magé à direita e Guapimirim à esquerda, sempre na direção ao fundo da Baía 

de Guanabara. Avistaremos o caminho das águas, há mais de 2000 m de altitude. De lá, 

descem riachos e rios como o Soberbo, o Icuanha, entre vários outros da região montana e 

submontana, até as planícies da baixada fluminense; passando a baixada, chegam até o mar. 

Assim, se retornarmos o olhar, de cima para baixo, percorreremos paisagens e sistemas 

ecológicos. Desde as montanhas e seus cumes, como a “Pedra do Sino” e “Escalavrado”, na 

vista do Soberbo, descendo até a planície da Guanabara. E chegando, depois, à zona de praia e 

ao ambiente marinho visto pelos autores Roquette-Pinto e Vail Coleman, que hoje pertencem 

ao fundo da Baía de Guanabara, nos arredores dos limites litorâneos dos municípios de Magé 

e da APA Guapimirim, uma Unidade de Conservação constituída por 50% de ambiente 

marinho, 40% de território de manguezais e apenas 10% de terra firme. (LAMEGO, 2007; 

ROQUETTE-PINTO, 1933; ICMBIO, 2008). 

 

 

Figura 12: Mapa da ocupação urbana da Baía de Guanabara. Vista do Fundo da Baía, municípios de 

Magé e Guapimirim – para uma vista geral e cálculo do traçado previsto de 20 km na faixa litorânea por 

Roquette-Pinto e Vail Coleman- primeiro parque nacional brasileiro em 1933. Caminho para a Serra dos Órgãos.  

Disponível em: < http://app.globoesporte.globo.com/olimpiadas/baia-de-guanabara/index.html. Acesso 

em: dezembro 2018. 
  

http://app.globoesporte.globo.com/olimpiadas/baia-de-guanabara/index.html
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O projeto vencedor, aquele descrito pelo engenheiro Armando Vieira
38

, que deu 

origem ao decreto 1.822, de 30 de novembro de 1939 (BRASIL, 1939b), apresentou o parque 

nacional em Teresópolis, Petrópolis e Magé com outro traçado. Determinou o território desde 

a paisagem mais alta de Teresópolis, de cima para baixo, sem garantir a conservação integral 

na baixada contígua nem chegar perto do ambiente marinho.  

A proposta vencedora, como veremos, seria um futuro recorte submontano, montano e 

de campos de altitude, exclusivo para as partes mais altas da Serra. Hoje, o PARNASO já 

passou por ampliações e estudos da ecologia das espécies e gestão do território, que o fizeram 

aumentar a área de proteção legal prevista no início da sua criação com cerca de 10.000 km² 

para mais de 24.000 km² atuais (VIEIRA, 1939; ICMBIO, 2008). 

Recomendada como uma área a ser protegida, ou visitada por seus atributos 

paisagísticos, geológicos e por sua flora e fauna, a “serra linda”
39

 é considerada um dos locais 

mais belos do Brasil. É por si só, pela sua exuberante natureza, por que foi escolhida para 

estudos dos naturalistas viajantes de séculos anteriores, e pela população que ali se instalou, 

pelo clima e ar puríssimo, abundância de águas, que a ideia pode florescer exatamente ali, aos 

cientistas e políticos e aos cidadãos serranos, os empreendedores de um grupo teresopolitano 

da década de 1930, ocupados de formas distintas, com diferentes interesses e objetivos na 

criação do parque nacional. 

A criação de um parque nacional exatamente ali, na cadeia montanhosa, a serra e a 

“cidade natural”, na expressão de Alberto Lamego, bem próxima e ao alcance da capital, 

despertou interesses políticos, imobiliários e turísticos. Tanto por inegáveis atributos naturais 

quanto pela contínua valorização do mercado imobiliário urbano e rural, ambos em franco 

desenvolvimento desde o início do século, tão próximos à capital nacional.
40

 (LAMEGO, 

2007; VIEIRA, 1939, 1940). 

Nada havia acontecido ainda, como descreveu Roquette-Pinto em 1933, que tornasse 

realidade um grande parque brasileiro, nosso próprio parque nacional, desde Rebouças em 

1876. Tivemos, por iniciativa de Ihering, a primeira estação ecológica do Museu Paulista na 

                                                             
38 Armando Vieira foi um engenheiro civil brasileiro, escritor, jornalista, sócio do Clube de Engenharia, na 
cidade do Rio de Janeiro, e um dos idealizadores e divulgadores das atrações e belezas naturais do PARNASO 

(1938-39). Foi atuante na defesa da criação do PARNASO em Teresópolis. 
39 As alcunhas “serra linda” e “joia da serra” são apelidos elogiosos sobre a beleza incomparável das paisagens 

serranas e da cidade de Teresópolis. Expressões poéticas ou elogiosas são constantes nos autores como Alberto 

Lamego, Armando Vieira e, especialmente, Frei Gollarte, que escreveram sobre a história de Teresópolis-RJ e a 

região do PARNASO. Esses adjetivos são encontrados até mesmo em nomes de prédios, batizando as fachadas 

do centro de Teresópolis (N.A.). 
40 Sobre a conveniência e as coincidências propícias ao projeto do PARNASO localizado exatamente na Serra do 

Mar (N.A.). 
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Serra de Cubatão, doada por ele pessoalmente em 1909, e um movimento para a regulação da 

exploração florestal e a conservação das matas brasileiras, que resultaram no código florestal 

de 1934. Contudo, até meados da década de 1930, nada ocorrera, na execução ou realidade 

prática. Seguiram-se, pois, as quatro propostas para parques nacionais antes de qualquer um 

ser realizado: a de Alberto Sampaio, de Cerqueira Rodrigues em 1931; a proposta de 

Roquette-Pinto e Vail Coleman em1933 e 1934; e de Alda Fonseca também em 1934.  

Finalmente, no primeiro ano do Estado Novo de Vargas, elaborou-se a criação do 

Parque Nacional do Itatiaia em 1937, a partir da já existente Estação Ecológica do Itatiaia, sob 

a administração do Jardim Botânico e com a participação de Paulo Campos Porto. Em 1939, 

dois anos após, os parques nacionais do Iguaçu e a criação do nosso, Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos – o PARNASO (ROQUETTE-PINTO, 1933; CASAZZA, 2017; FRANCO; 

DRUMMOND 2009, p. 28-30). 

Roquette-Pinto e Vail Coleman sugeriram proteger a natureza fluminense do mar às 

montanhas, de baixo para cima (Figura 13): 

 

 

Figura 13: Vista da Baía de Guanabara para a cordilheira da Serra dos Órgãos 

Fonte: imagem cedida por Francisco Pontes de Miranda; escritório técnico do Mosaico Central Fluminense, 

PARNASO, Teresópolis-RJ, 2019. 
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Inicialmente, a medida do recorte seguiria por uma faixa litorânea da Baía de 

Guanabara, com 20 km de largura. Desde Magé até Teresópolis, as distâncias
41

 podem variar 

entre 16 e 20 km. Seria o primeiro parque nacional do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro 

estimado com cerca de 400 km², sob a responsabilidade do Museu Nacional e a gestão 

compartilhada com a American Association of Museums. 

A proposta de Roquette-Pinto e Vail Coleman, intitulada “Parque Nacional”
42

, possuía 

uma visão político-científica e ecológica diferenciada, ela já nasceu como uma cooperação 

internacional Brasil-Estados Unidos. A proposta possuía características interdisciplinares de 

pesquisa, sob o ponto de vista da conservação, muito avançada para sua época, e está descrita 

na Revista Nacional de Educação-RNE. O que nos interessou especialmente foi a 

originalidade do envolvimento do território proposto ser exatamente a primeira proposta 

elaborada que envolveu o nosso objeto da pesquisa, uma criação de um parque nacional. O 

PARNASO aconteceria exatamente ali, poucos anos após.  

As terras altas da Serra dos Órgãos, hoje, protegidas pelo PARNASO, já haviam sido 

consideradas como parte fundamental de um primeiro parque nacional brasileiro entre 1933-

1935 por Roquette-Pinto e Vail Coleman, com no mínimo 400 km². Estimamos uma data 

provável de publicação entre 1933-34, sendo que Roquette-Pinto cita no texto o ano de 1933. 

A defesa do mesmo projeto para um parque nacional no Brasil, entre outros, está nos Anais da 

Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, publicados por Alberto José Sampaio 

no Boletim do Museu Nacional de 1935 (ROQUETTE-PINTO 1933; BOLETIM DO 

MUSEU NACIONAL, 1934). 

A historiadora Ingrid Casazza (2017) descreveu com detalhes a proposta do parque 

nacional de Roquette-Pinto e Vail Coleman a partir do Relatório da Primeira Conferência de 

Proteção à Natureza
43

, cujas bases apresentadas para o empreendimento seriam: primeiro, o 

Governo conseguiria, por compra ou doação, uma faixa de terras com 20 km de largura, desde 

o fundo da Baía de Guanabara até o topo da Serra dos Órgãos. Segundo, a ecologia e as 

diferenças climáticas das paisagens, das margens da Baía de Guanabara até o topo da serra, 

eram muito apropriadas ao estudo dos diversos ambientes e climas, e facilitariam a 

aclimatação de muitas espécies, tanto para climas quentes, como as Amazônicas, quanto para 

o clima frio do alto da serra. Terceiro, a superintendência do parque ficaria ao encargo do 

                                                             
41 Cálculo pelo Google Maps – Figura 11. Acesso em: jan. 2019. 
42 Outro artigo apareceu na pesquisa da plataforma SIAN do Arquivo Nacional: chama-se “Proteção à Natureza”, 

de Paulo Roquette Pinto. Está digitalizado na seção da Revista Nacional de Educação-RNE, pela biblioteca do 

Museu Nacional, mas o sistema online do Museu não estava disponível até o presente momento (N.A). 
43 Ver páginas 54 a 57 do texto do relator Alberto José de Sampaio (BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, 

1934). 
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Museu Nacional, permitiria a presença de cientistas dos Estados Unidos e outras nações 

amigas.  

 

Em sua proposta, a American Association of Museums prestaria auxílio direto ao 

parque brasileiro, concorrendo com uma parte das despesas de manutenção dos 

laboratórios instalados na região. Esse auxílio deveria ocorrer por meio de doações 

conseguidas nos EUA. Por outro lado, a Association enviaria alguns cientistas ao 
Brasil para um estágio em tais laboratórios. (CASAZZA, 2017, p. 125) 

 

 

Interessante notar, na análise da proposta de Roquette-Pinto e Coleman para os anos 

1930 que, quando os dois cientistas priorizaram uma parceria técnico-científica internacional, 

incluíram na proposta algo inovador: a presença constante de pesquisadores de diversas áreas 

e nacionalidades em um parque nacional no Brasil. 

Os autores sugeriram a construção de galpões para observação e proteção dos 

cientistas e visitantes, em toda a extensão do futuro parque, modelo turístico e científico ao 

mesmo tempo. Também houve a garantia do auxílio financeiro para a cooperação científica 

entre os dois países, dos Estados Unidos ao Brasil, através do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro e da Sociedade Americana de Museus – American Assotiation of Museums – onde 

Laurence Vail Coleman foi diretor e Edgard Roquette-Pinto, um membro associado honorário 

(ROQUETTE-PINTO, 1933, p. 54-56).  

A delimitação ou conformação do parque nacional idealizado por Roquette-Pinto e 

Vail Coleman foi uma proposta abrangente para a conservação e a ecologia de paisagens, pois 

uniria vastas extensões de terras sequenciais, desde o mar da Guanabara (ecossistema marinho 

e sua zonação – zona bentônica da orla, praias, costões, manguezais) e adentrando a planície e 

subindo para as zonas submontana, montana e campos de altitude típicos da Serra dos Órgãos 

(Figuras 13 e 14).  

Os cientistas pensaram de um modo muito específico sobre a ecologia da paisagem 

litorânea e serrana, diferentemente das outras propostas para parques da década de 1930, até 

então, feitas de um modo mais genérico e deixando em aberto as especificidades dos locais 

em que seriam criados. Roquette-Pinto e Vail Coleman avançaram em relação à conservação 

e à ecologia
44

 como fundamentos para o recorte do parque nacional da Baía de Guanabara e 

da Serra dos Órgãos.  

                                                             
44 A propósito da história da Biologia no século XX, da etologia e da ecologia, ver Ernst Mayr (1989, p. 124-

126). 
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O parque nacional de Roquette-Pinto e Vail Coleman pode ser interpretado como um 

projeto que considerou a diversidade singular daquele local exato
45

, os ecossistemas, as 

possibilidades de estudo das variadas paisagens, a transição ecológica ou ecótonos, desde o 

ambiente marinho até as montanhas. A característica regional das paisagens, sua 

biodiversidade e a possibilidade de adaptação de plantas em variados microclimas certamente 

chamou a atenção dos idealizadores, que utilizariam o local para seus projetos científicos bem 

mais amplos.  

Podemos imaginá-lo, a exemplo dos autores, como se nós mesmos estivéssemos ali, 

percorrendo as trilhas do parque da Guanabara e da Serra dos Órgãos. Desde o mar, a 

planície, olhando para as subidas íngremes e escarpadas da Serra dos Órgãos, enxergaríamos 

o parque desta forma, como na pintura do quadro de Nicolau Fachinetti, no século XIX 

(Figura14): 

 

 

Figura 14: Pintura da Enseada de Paquetá com a Serra dos Órgãos ao fundo. Pintor: Nicolau Franchinetti. 

Período: segunda metade do séc. XIX; Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Disponível em: <https://www.brasilianaiconografica.art.br>. Acesso em: 21 jan. 2019. 

 

A segunda proposta para um parque da Serra dos Órgãos foi a “teresopolitana”. 

Descrita pelo engenheiro Armando José Vieira (1939), foi apresentada ao Presidente Getúlio 

Vargas em 1938- cinco anos após a primeira ideia de Roquette-Pinto e Vail Colemann (1933). 

                                                             
45 Um recorte com vista a partir da Ilha de Paquetá, desde as margens dos fundos da Baía de Guanabara, 

atingindo gradativamente as encostas da Serra do Mar e seus picos mais altos, a Serra dos Órgãos.  
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A segunda proposta era uma visão de natureza e paisagens a serem preservadas, vistas “de 

cima para baixo” desde as alturas da Serra dos Órgãos em Teresópolis e Petrópolis até locais 

submontanos do município de Magé (Figuras 14 e 15).  

Diferentemente da teresopolitana, a proposta de Roquette-Pinto e Vail Coleman em 

1933 contemplou paisagens “de baixo para cima”. E incluía os mesmos territórios montanos 

do atual parque da Serra dos Órgãos como limites superiores, com acréscimos da gradação de 

paisagens – desde o mar da Baía de Guanabara até as montanhas. 

Houve um grupo, que apresentaremos a seguir, que pensou a criação do parque 

nacional serrano a partir da cidade de Teresópolis-RJ, ao alto da cordilheira e das paisagens 

montanas da Serra dos Órgãos sob um outro ponto de vista. Essas pessoas valorizaram a 

preservação de cima para baixo, dos monumentos geológicos, das nascentes fundamentais, 

dos rios e florestas serranas.  

O projeto para o PARNASO que foi criado em 1939 pode ser imaginado ampliando-se 

a visão de cima da serra em um movimento descendente e lateral, das maiores para as 

menores altitudes dentro dos municípios Teresópolis, Petrópolis e Magé, mas nunca chegando 

à baixada ou ao litoral marítimo propriamente dito. O grupo de oito pessoas, que veremos a 

seguir, pensou a conservação das florestas, mananciais de água, monumentos geológicos e 

demais paisagens de altitude a partir de Teresópolis, Petrópolis e os altos de Magé, depois, 

divididos em Magé e Guapimirim, hoje o quarto município do PARNASO (ROQUETTE-

PINTO, 1933; VIEIRA, 1939). 

O mapa da ocupação da Baía de Guanabara (Figura 12) e as imagens e dimensões da 

paisagem das Figuras 13 e 14 nos ajudam a calcular a dimensão do alcance da Serra dos 

Órgãos, a partir da Baía de Guanabara, até o atual PARNASO. Embora um pouco distante, a 

partir da vista da Ilha de Paquetá, seguindo à direita e para o alto da serra, vemos ao longe a 

região citada por Roquette-Pinto e Coleman, de baixo para cima, desde o nível do mar, 

campos e planícies não muito extensos, entremeados à cadeia montanhosa, trechos mais 

curtos de baixada ou planície litorânea.  

Subindo as encostas para a Floresta Atlântica no sentido Leste – Oeste, terminamos 

nossa caminhada junto às maiores altitudes, com seus cumes aguilhoados e de formas cônicas 

(Figura 15), chegando a mais de 2.000 m de altura, em Teresópolis-RJ: 
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Figura 15: Pôr do Sol no Alto da Serra e vista para a Baía de Guanabara e o Rio de Janeiro. 

Iconografia da Serra dos Órgãos. Aquarela  

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=imagem+em+aquarela,+baia+de+guanabara >. Acesso em: 

nov. 2018. 
 

Ao final da década de 1930, o país já contava com três parques nacionais: o primeiro – 

Itatiaia, em 1937, que já possuía o status de Estação Biológica, ligada ao Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, tendo Paulo Campos Porto
46

 (1889-1948) como seu administrador. Além do 

Parque Nacional de Itatiaia, inaugurado no primeiro ano de governo de Getúlio Vargas, mais 

dois parques nacionais, como irmãos de criação, ambos nascidos em 1939: o Parque Nacional 

do Iguaçu, outrora vislumbrado por André Rebouças, e o terceiro, o Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, o PARNASO (CASAZZA, 2017; DRUMMOND, 1997). 

Sobre este último parque nacional, objeto desta pesquisa, encontramos, na transcrição 

de uma palestra gravada sobre “reservas naturais e parques nacionais no mundo todo”, um 

termo de pertencimento, utilizado pela cientista e líder feminista, amiga das árvores: Bertha 

Maria Júlia Lutz (1894-1976)
47

. Ao enumerar os parques brasileiros nessa palestra, gravada 

ao início da década de 1950, Bertha Lutz
48

 se referiu ao PARNASO dizendo: o nosso, da 

Serra dos Órgãos (LUTZ, 1950)  

Franco e Drummond (2005), motivados pela descoberta de um grupo de cientistas que 

se organizava em torno de preocupações com a proteção da natureza no Brasil nos anos de 

1920-1940, analisaram a influência do botânico Alberto José de Sampaio (1881-1946), um 

                                                             
46 Paulo Campos Porto foi funcionário e diretor do Jardim Botânico. Ele defendia o Jardim como obra da 

república e com um víeis científico. Ver a tese de Ingrid Casazza (2017). 
47 Bertha Maria Júlia Lutz foi uma cientista, bióloga, ativista feminista. Nasceu em São Paulo, em 1894, e 

morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1976. Em 1936, Bertha tornou-se deputada federal e foi pesquisadora 

atuante no Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
48 Ver, a propósito, a transcrição do áudio da Bertha Lutz sobre modelos de proteção à natureza, reservas e 

parques no mundo todo e no Brasil. Encontra-se no Arquivo Nacional Digital do Rio de Janeiro, e a data 

provável é do final da década de 1940 (LUTZ, 194-). 



54 
 

dos maiores conhecedores da flora brasileira e cujas obras literárias na década de 1930-40, 

trouxeram propostas programáticas de conservação. Os autores ressaltam que Alberto 

Sampaio apoiava o uso racional da vegetação nativa e sua preservação, acompanhada de 

reflorestamentos com monoculturas econômicas exóticas, tão necessários à indústria e ao 

desenvolvimento.  

 Sampaio (1944) organizou e propôs em sua obra, ideias e ações para as mais diversas 

áreas. Desde o desenvolvimento da ciência da preservação da natureza e propostas nacionais 

para o ensino da botânica, da arte e poesia, temas associados com a fitogeografia e 

biogeografia. Sampaio fez viagens como botânico pelo interior do Brasil e descreveu os 

sertões de nossa nação, desde a Amazônia, a biodiversidade e tradições de uso alimentar. 

Conhecimentos estes que, para o autor, precisavam ser divulgados e estimuladas as pesquisas 

sobre nutrição sertaneja e o saber feminino.  

Como educador e cientista, dedicou-se pessoalmente a verificar e garantir a presença 

de textos didáticos, ocupando-se dos livros escolares, pois acreditava ser necessário, desde 

cedo, o acesso à leitura, para desenvolver nos jovens, além do conhecimento do mundo 

natural, da vegetação regional e das riquezas econômicas, um sentimento de proteção e 

admiração estética à flora nacional. Fato é que Sampaio fez parte de uma geração de 

protetores da natureza, geração essa que deve ser analisada à luz de um projeto mais amplo, 

que previa a criação de áreas de proteção da natureza e do uso racional dos recursos naturais. 

No livro Biogeographia Dymnamica (SAMPAIO, 1935), o autor inicia a parte I 

demonstrando com um desenho uma comparação entre três paisagens emblemáticas. Para o 

botânico e preservacionista engajado Alberto Sampaio, eram exemplos de locais que 

mereciam atenção para a proteção à natureza. A Figura 16 mostra, ao centro, o Dedo de Deus, 

o símbolo de Teresópolis, do Estado do Rio de Janeiro e do esporte montanhista, parte 

fundamental do futuro PARNASO: 
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Figura 16: Página de apresentação da parte I – livro Biogeographia Dymnamica: três paisagens 

emblemáticas para a proteção à natureza; a Vista da Tijuca e o Pão de Açúcar, ao centro, a Serra dos Órgãos – 

Estado do Rio de Janeiro e, na Europa, o Banho de Diana. 

Fonte: Sampaio (1935). 
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CAPÍTULO 2 – O PARNASO NO CONTEXTO DA SUA CRIAÇÃO 

 

2.1  Um nome oficial, um apelido e a escolha de um lugar 

 

Uma questão do batismo ou nome oficial na época da criação do Parque Nacional na 

Serra dos Órgãos. Restara, pois, uma dúvida sobre o nome do parque, assunto sugerido nas 

notícias do jornal “O Commercio” por Armando José Vieira (1939), como o projeto do 

“Parque Nacional de Therezópolis ou da Serra dos Órgãos”. Com o nome vencedor, e assim 

batizado, da Serra dos Órgãos, também foi apelidado, em seguida, como PARNASO, a partir 

de uma conjunção muito interessante explicada a seguir. 

A nova instituição iniciou, favorecendo a estabilidade ambiental para os esportes de 

montanha, que já conviviam com as serras, ampliando expectativas do turismo e 

modernizações de acesso, tão almejadas. O PARNASO já criado, então, passou a deter um 

novo sentido vivo e cultural identificável, um simbolismo
49

 para cada um e para os grupos 

que ali estavam, novos relacionamentos através das determinações de proteção integral.  

Mudanças e novas leis e regras de proteção à natureza, começaram a influir nas antigas 

heranças perpetuadas na convivência, nas atividades dos agricultores, impedindo nos anos 

1940, rigorosamente, retirada de árvores para lenha, queimadas e as antigas tradições de caça 

e a prática de tiro dentro do território protegido.  

Assim, a administração do novo parque seguiu, controlando as invasões, os 

madeireiros e a busca de madeira e lenha, impondo regras e leis mais rígidas.  Ao longo do 

tempo, inclusive, impedindo a entrada humana em suas fronteiras sem autorização, alterando, 

em favor da natureza, as antigas formas de manejo na busca de plantas especiais como 

palmitos, orquídeas e as antigas medicinais. 

Florestas inteiras do Brasil foram dizimadas historicamente
50

, nos séculos XVI e XVII 

por razões econômicas, uma monocultura açucareira e o extrativismo colonial completamente 

agressivos e utilitários em relação às florestas tropicais.  

O naturalista George Gardner
51

 no século XIX descreveu o local como: 

 

                                                             
49 A propósito do sentido simbólico, há um relato sobre uma cerimônia de batismo quando os montanhistas 

novatos passavam os 2.000 m pela primeira vez, uma iniciação ao montanhismo de grandes alturas. Havia uma 

“pedra do batismo” no caminho da pedra do Sino e São João, descrito pelo Centro Carioca de Excursionismo, no 

artigo do Jornal “A Manhã” de 18 de abril de 1946 (Coleção Particular Wanderley Peres). 
50 Ver Warren Dean: a Ferro e Fogo (2004), obra de referência sobre a devastação da Mata Atlântica no Brasil.  
51 O naturalista escocês George Gardner esteve no Brasil entre 1836 e 1841 a serviço de William Jackson 

Hooker, da Sociedade Filosófica de Glasgow e do Botanic Gardens of Kew (OLIVEIRA, 2013, p. 150). 
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[...] É um ecossistema brilhantemente forte e interativo, mas que depende da soma 

de suas partes. Se um de seus maiores suportes é retirado, a estrutura completa pode 

desabar. Esse foi o caso do ciclo do café, que tirou o principal suporte – a floresta – 

e deixou para trás um mundo de “formigas e gramas”, e é como grande parte do 

anticlíneo da cadeia montanhosa da Serra dos Órgãos se parece hoje em dia. 

(GARDNER apud MILLER et al., 2006, p. 52) 

 

Segundo Miller,  

 

O objetivo de George Gardner era coletar plantas, vivas se possível, mas também 

sementes de plantas ressecadas. Entretanto sua curiosidade natural não conhecia 

limites e ele deve ter comido a carne de muitos animais por ele listados, o que deve 

ter sido absolutamente normal para os guias e arrieiros que cuidavam dos animais de 

carga em viagens longas. Em uma ocasião ele notou que a carne de porco do mato, 
de tatu e anta era muito apreciada e mais uma vez, com seus conterrâneos 

brasileiros, deu pouca atenção à possibilidade de que a proteína animal selvagem era 

uma fonte finita. (MILLER et al., p. 55)  

 

Todo uso da paisagem em sua cultura e dos recursos ou espaços naturais onde a vida 

acontece foi mudado historicamente, e um novo marco se incorporou à história nacional e 

local, a partir da criação do PARNASO. É possível perceber, na documentação e na literatura 

consultadas, bem como na fala de alguns funcionários do PARNASO, um orgulho em fazer 

parte da instituição, seja como técnico, trabalhador terceirizado, pesquisador ou visitante 

(VIEIRA, 1939; GOLLARTE, 1966; ICMBIO, 2018). 

Um momento importante da pesquisa foi a identificação de quatro obras raras de 

Armando José Vieira
52

 sobre Teresópolis que nos trouxe informações úteis, a saber: um livro 

da história da região serrana e da cidade de Teresópolis e os anos de sua vida dedicados à 

cidade; a biografia de seu pai, José Augusto Vieira, sobre a história da construção da estrada 

de ferro Magé-Teresópolis; um livreto do projeto da autoestrada direta Rio-Teresópolis, que é 

um memorial para a construção da autoestrada feito especialmente para o Presidente Getúlio 

Vargas e, enfim,  o livro de 1939, da mensagem do projeto para um parque nacional engajado 

na proposta tríplice, intitulada: autoestrada, hotéis e o parque nacional. Foi esse o livro que 

tratou da criação do PARNASO e do conjunto dos interesses modernizadores, das questões 

fundamentais para desenvolver, na década de 1930-40, a cidade de Teresópolis e outras do 

planalto serrano.  

A questão do acesso está presente no trabalho de José Augusto Vieira e nas 

observações de seu filho, Armando José Vieira. O próprio Armando José Vieira também 

tratou de assuntos como: investimento turístico, a necessidade de bons hotéis, a preservação 

das florestas, das nascentes de abastecimento, de atrações montanhistas e de contemplação de 

                                                             
52 Armando José Vieira era engenheiro, jornalista e escritor. Sua historiografia acessível, de quatro livros sobre 

Teresópolis, está na biblioteca do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro (N.A). 
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uma natureza. Armando Vieira construiu uma historiografia teresopolitana, abriu 

possibilidades e respondeu a questões importantes sobre a ideia e a criação do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos – o PARNASO (VIEIRA, 1939a, 1940b, 1938c; 

DRUMMOND,1997). 

Ao descrevermos a criação do PARNASO, podemos identificar, a partir de alguns 

acontecimentos, uma sequência: em primeiro lugar, a ideia de se criar um parque nacional 

justamente ali, na Serra dos Órgãos, com uma sede principal de Teresópolis. Depois, a 

proposta e a realização do parque se desdobraram junto a outras duas propostas de 

desenvolvimento da região e das cidades serranas: a construção de uma autoestrada direta 

Rio-Teresópolis, o desenvolvimento hoteleiro e um parque nacional. Daí chamarmos a 

iniciativa da criação do PARNASO de um projeto tríplice.  

Em segundo lugar, finalmente, o decreto presidencial de Getúlio Vargas nº 1822 de 30 

de novembro de 1939 (BRASIL, 1939), que se realizou porque houve a união de um grupo 

interessado na existência do parque. Acrescentamos o próprio Presidente Getúlio Vargas à 

conclusão da criação, através do livro e projeto de Armando Vieira, entre outros personagens 

que se envolveram entre 1938-39 e que veremos a seguir.  

Em terceiro, nos anos de 1940-41, quando se iniciaram as obras de estabelecimento do 

Parque Nacional em setembro de 1940, houve uma ordenação do plano e do projeto para o 

complexo do Parque. Um tempo muito rápido desde a ideia de criação (um ano ou menos), 

diferente do tempo para o término das obras
53

 (cerca de cinco anos).  

O estabelecimento e a estruturação das sedes do parque, trilhas dos passeios e abrigos 

de montanha em pleno funcionamento podem ser vistos nas imagens da Revista nº 01 do 

PARNASO. São imagens organizadas por Gil Sobral-Pinto, o primeiro administrador, no 

aniversário dos 10 anos do parque e antes mesmo, apenas 5 anos após a criação. Há também a 

descrição das estruturas, das paisagens e a recepção de Gil Sobral Pinto, oferecidas através de 

imagens do PARNASO na publicação do Touring Club escrita por Cunha Bayma (VIEIRA, 

1939; BAYMA, 1945; SOBRAL PINTO, 1950). 

Quem foram os idealizadores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos afinal? 

Identificamos, no texto citado por Armando Vieira (1939), os nomes de pessoas envolvidas na 

idealização do Parque de Teresópolis: Franklin Sampaio, Hungria Machado
54

, Egon Prates
55

, 

                                                             
53 Ver, no artigo de Cunha Bayma, no Boletim do Touring (1945), o convite do Touring Club aos turistas e 

excursionistas para desfrutarem do PARNASO com todas as suas instalações e abrigos montanhistas 

funcionando e toda sua nova estrutura de recepção aos turistas. 
54 Proprietário de terras em Petrópolis e na porção mais alta do futuro Parque Nacional, fronteiras entre 

Teresópolis e Petrópolis-RJ, e um dos idealizadores do PARNASO junto ao grupo teresopolitano. Está citada a 



59 
 

Arnaldo e Carlos Guinle
56

 e o primeiro citado, o filho do presidente do Touring Club, amigo 

de Armando Vieira: Edgard Chagas Doria
57

. Projeto no qual, ao final, engajar-se-ia o próprio 

presidente Getúlio Vargas e com o qual, também Armando Vieira se envolveria 

definitivamente.  

É possível identificar, na literatura, como Armando Vieira abraçou a linda ideia e a ela 

foi unido, assim como a tudo o que dissesse respeito à cidade e ao desenvolvimento de 

Teresópolis, por toda sua vida (VIEIRA, 1938c, 1939a, 1940b). 

Os oito idealizadores identificados conseguiram, assim, um terceiro parque nacional, 

um modelo de unidade de proteção à natureza, um parque nacional “de Teresópolis”. Todas as 

três cidades envolvidas, Magé, Petrópolis e Teresópolis ganhariam entradas e sedes, mas 

apenas uma sede administrativa central: a sede de Teresópolis seria a principal (VIEIRA, 

1939; GOLLARTE, 1966; SOBRAL-PINTO, 1950; LAMEGO, 2007). 

 

 

Figura 17: O presidente Getúlio Vargas e Franklin de Souza Sampaio (Bilu) – 5º da esquerda para a direita e a 

sexta pessoa da esquerda para a direita, respectivamente. Em Petrópolis, na década de 1930  

Fonte: foto disponível no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. 

                                                                                                                                                                                              
família Hungria Machado, atualmente, no Mosaico das áreas de proteção do maciço central fluminense, em 

Petrópolis-RJ, proprietária de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) mapeada pelo Plano de 

Manejo do PARNASO (ICMBIO, 2008). 
55 Tenente Egon Prates: prefeito de Teresópolis e um dos idealizadores da avenida central da cidade junto aos 

irmãos Carlos e Arnaldo Guinle (1938-39). 
56 Carlos Guinle: um dos herdeiros do ramo central da tradicional e abastada família carioca Guinle, fundadora 

do Copacabana Palace, do Parque Guinle, do Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e da Ilha de Brocoió na Baía 

de Guanabara, além do Fluminense Futebol Clube. Em 1968, foi um dos criadores do Clube Comary, de 

Teresópolis.  
57 Edgard Chagas Doria foi um dos idealizadores da linda ideia para a criação do PARNASO e palestrante pelo 

Touring Club “em defesa das matas silvestres”. Ver Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 19/06/1941 (CHAGAS 

DORIA, 1941). 
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2.2 Cientistas, técnicos, políticos e a criação dos parques nacionais  

 

Tôda a estrada corta uma densa floresta, cuja magnificência não pode ser imaginada 

pelos que nunca a viram nem penetraram em seus recessos. (George Gardner)58  

 

O Brasil imperial havia herdado na educação e nas artes muito do modelo francês, 

mas, em meados do século XIX, André Rebouças acompanhava a nação positivista e a 

iniciativa norte-americana, especialmente admirada por ele. O autor da primeira ideia de 

parques nacionais no Brasil espelhara-se no modelo de parque nacional que a nação da Norte- 

América realizou em Yellowstone. No ato da criação do primeiro parque nacional no mundo, 

o Yellowtone Act, pudemos identificar uma série de fatores: uma forma de desenvolver a 

prosperidade, o turismo, estradas de ferro, bem como de atender aos anseios dos 

frequentadores populares e às aspirações artísticas e religiosas. (REBOUÇAS, 1876; 

HEACOX, 2009, p.52). 

Kim Heacox descreveu a história da criação do Yellowstone National Park, quando o 

“tilintar dos dólares” soou com a oportunidade de se cobrar a entrada para o parque e quando 

toda a agitação comercial em torno da atração turística era vista como boa iniciativa. Ele 

exemplificou um modo norte-americano de realizar as coisas, de transformar as boas 

oportunidades em negócios lucrativos (HEACOX, 2009). 

O grupo dos idealizadores que pensou o parque nacional de Teresópolis, no projeto de 

1939, trataria de expandir a ideia de um parque nacional com o complexo do turismo serrano, 

unindo a construção de uma autoestrada à atração de um parque nacional, incentivando os 

empresários construtores de hotéis e serviços aos turistas. (VIEIRA, 1939). 

Está na proposta descrita por Armando José Vieira (1939), citada como uma ideia 

vencedora ou a linda ideia, anos 1938-39, que os idealizadores envolvidos viram a 

oportunidade em construir e facilitar duas entradas, Petrópolis e Teresópolis, sendo esta 

última detentora da sede administrativa principal. O plano do parque nacional serrano esteve 

sempre aliado a essa conjuntura da Era Vargas, que olhava para o exemplo econômico e 

industrial norte-americano.  

As estradas de rodagem e o desenvolvimento de novos materiais, como blocos mais 

baratos de concreto para autoestradas, e a novidade dos caminhões e automóveis para 

                                                             
58 Sobre a Serra dos Órgãos, ver Gardner (1942). 
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transporte independente e personalizado estavam sendo discutidos nas palestras formativas do 

Clube de Engenharia
59

 na capital, o Rio de Janeiro.  

Havia um plano de desenvolvimento de uma rede ou malha rodoviária de autoestradas 

na parte Leste do Brasil, ao que Vieira (1940) posicionou seus argumentos e favoreceu 

interesses nos investimentos desejados do turismo e do comércio local, junto às políticas do 

Estado Novo de Getúlio Vargas. 

O projeto tríplice teresopolitano estava tão afinado com a dinâmica das ações do 

governo Vargas que, anunciado o projeto em 1938, ele pode ser explicado através de uma 

rápida sequência de eventos que envolveram a participação direta de Armando José Vieira e 

suas publicações. Primeiro, foi escrito e publicado o projeto tríplice de desenvolvimento de 

Teresópolis, e seu coroamento foi o Parque Nacional em 1939. Segundo, foi entregue o 

memorial da autoestrada Rio-Teresópolis sobre os detalhes e justificativas da autoestrada 

direta Rio-Teresópolis para lembrar ao próprio Presidente Getúlio Vargas de construí-la, 

datado de janeiro de 1940. E terceiro: o Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado 

exatamente ali, pelo decreto-lei nº 1.822, de 30 de novembro de 1939 (BRASIL, 1939; 

VIEIRA, 1939, 1940)  

A partir do decreto de criação, outros muitos personagens participaram de sua história, 

sob a supervisão do primeiro administrador do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Gil 

Sobral Pinto
60

. Mesmo com todas as dificuldades iniciais, foram feitas contratações de pessoal 

necessário: operários de campo, construtores, pedreiros, funcionários públicos, enfim, todos 

aqueles que teriam a maior importância na execução das obras.  

Iniciaram-se as construções das casas, a abertura das estradas e o estabelecimento da 

sede principal. Houve um tempo de obras
61

 que durariam vários anos, até o PARNASO se 

tornar um centro de visitação, ajardinado, com boas acomodações e piscina pública, além de 

todas as atividades em meio à natureza e seus desafios esportivos e montanhistas (SOBRAL 

PINTO, 1950; REIS, 2017). 

                                                             
59 Ver, na Revista do Clube de Engenharia –RCE n° 67, nº 69 de 1940, localizadas na Biblioteca do Clube de 

Engenharia no Rio de Janeiro e o histórico de sumários desde o Brasil Império. Ver também artigos e palestras 

de formação e novidades no desenvolvimento da engenharia brasileira entre 1930-50 (N.A.). 
60 Gil Sobral Pinto: engenheiro agrônomo – primeiro administrador e por maior período de tempo do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos (P.N.S.O.) a partir de 1940. 
61 Existiu uma polêmica sobre o ato da Inauguração, citado no projeto de 1939 por Armando Vieira: o parque 

seria considerado inaugurado no mesmo dia do novo portal da cidade de Teresópolis. Mas não localizamos 

notícias ou imagens de Getúlio Vargas inaugurando o PARNASO nem o portal. Também soubemos sobre uma 

placa colocada por ordem de Gil Sobral Pinto, avisando o seguinte: “Este parque ainda não foi inaugurado” 

(N.A.). 



62 
 

O objeto da presente pesquisa, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos- PARNASO, 

agora, ocupava o espaço da paisagem-natureza, misturado nas tradições locais, rurais e 

urbanas, nativas ou ancestrais. Estabeleceram-se fronteiras e novos usos, a partir da criação ou 

do nascimento do Parque, em 30 de novembro de 1939, como terceira Unidade de 

Conservação no modelo parque nacional para a União ou República do Brasil.  

A nova instituição criada fazia parte de um conceito histórico-geográfico e político 

diferenciados que estavam ligados a uma emblemática paisagem-natureza. Agora, a 

instituição Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNASO – tinha seu nome e berço, uma 

lógica e uma localização regional definidas. Um decreto presidencial o validava e certificava 

para o futuro, sob os cuidados da União, havia instituições e pessoas responsáveis pelo seu 

estabelecimento, ambientes e vidas sob sua proteção.  

 

2.2.1 O PARNASO brasileiro e o Parnaso grego: duas propostas de parques para a proteção 

da natureza entre 1938 e 1939 

 

O parque nacional grego, no Monte Parnasos, foi criado em 1938 e foi o primeiro 

parque nacional da Grécia. E o nosso, o PARNASO brasileiro, foi o terceiro parque criado 

(embora tivesse sido em 1933 a proposta para ser o primeiro), também chamado o Parnaso da 

Serra dos Órgãos, em novembro de 1939. Como irmãos, parecidos e comparáveis em 

importância e beleza cênica, embora nascidos com um ano de diferença, ambos os parques 

sob um modelo de reserva natural e cultural. Os Parnasos são comparáveis, em grandeza e 

importância para suas nações, na causa da preservação internacional e local em seus países, 

nos moldes de um parque nacional.   

Mas o que os diferencia? O parque grego tem sua centralidade em relação ao seu país, 

Grécia, e à antiguidade clássica, de cultura e religião panteísta desde séculos passados. O 

parque brasileiro foi definido, ao final da década de 1930, por muitos motivos similares, como 

a importância natural e histórica da Serra dos Órgãos, patrimônio natural, paisagístico, por sua 

centralidade política, além dos desafios montanhistas e destino turístico internacional. 

Teresópolis era um lugar preferido para o lazer para muitas das famílias fluminenses e da 

capital nacional. 

Uma outra dimensão, como veremos, está representada por uma comparação possível 

e mencionada em diferentes fontes textuais do sagrado, em Teresópolis, por um símbolo 

emblemático na paisagem do Soberbo, a mão gigantesca que aponta os céus (Figura 18).  
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A presença do “Dedo de Deus” abrange toda a região por ele representada e adquire, 

para vários segmentos religiosos, um significado sagrado. Símbolo da cidade de Teresópolis, 

reclamado por símbolo de Guapimirim (antiga região de Magé) nos primeiros boletins do 

Centro Excursionista Brasileiro (CEB), o Dedo de Deus é um dos lugares naturais e sagrados 

brasileiros mais emblemáticos. 

O jornalista e pesquisador Wanderley Peres
62

 relata, em seu livro sobre a vida do 

alpinista Miguel da Torre, um testemunho da primeira missa no topo do Dedo de Deus. 

Alpinistas e um padre montanhista experiente subiram ao cume para rezar pela vida dos 

jovens de Teresópolis que foram enviados para a II Guerra Mundial, nas batalhas decisivas, 

no ano de 1945. No retorno dos pracinhas brasileiros 
63

haveria uma grande surpresa.  

Para o jornalista, o que foi impressionante e simbólico, ao fim da guerra, foi o milagre 

atendido após a primeira missa sobre o Dedo de Deus, quando retornaram todos os vinte e 

dois rapazes teresopolitanos vivos aos seus lares, sem exceção. O Dedo de Deus, o desafio da 

montanha, permanecerá por isto no religio teresopolitano
64

 (PERES, 2007, p. 127).  

O Parnaso grego também faz parte de uma das regiões consideradas sagradas mais 

importantes da antiguidade clássica, dedicado ao Deus Apolo (o condutor do Carro do Sol) e 

suas nove musas (o Feminino em todas as Artes), das peregrinações a Delfos, frequentado e 

visitado por devotos das religiões panteístas da antiga Grécia, local de turismo incessante até 

os dias atuais.   

Uma outra comparação entre os parques nacionais grego e brasileiro trata das suas 

características geológicas, geográficas em suas altas alturas. O PARNASO, parque nacional 

brasileiro, pertence ao sistema orográfico da Serra do Mar, região central do estado do Rio de 

Janeiro, numa área de 20.024 hectares, possui relevo bastante acidentado, formado 

principalmente por rochas graníticas e gnaisses. Sua variação altitudinal está entre 100 m e 

2.264 m na pedra do Sino, ponto culminante do parque
65

. No centro da Grécia, o Monte 

Parnassos situa-se em altitudes elevadas, maiores que 2.400 m, com rochas 

predominantemente calcárias, e ocupa uma área de 36.000 hectares. Ali, foi estabelecido um 

parque nacional, o Parnassos Nacional Park
66

.  

                                                             
62 Wanderley Peres é diretor do Jornal “O Diário de Teresópolis” – RJ, jornalista e político (N.A). 
63 , “ Pracinhas”: assim chamados os soldados brasileiros que partiram na força aliada para a Segunda Grande 

Guerra e enfrentaram as últimas batalhas na Europa contra o poderio alemão em 1945. 
64 Conhecido como local milagroso para os católicos e alpinistas, após a primeira missa sobre seu cume, com a 

presença de um padre montanhista e de cidadãos devotos e bons alpinistas, que pediram pela vida de vinte e dois 

jovens soldados teresopolitanos. 
65 Disponível em: <www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos>. Acesso em: 13 jul. 2018. 
66 Ver site do parque. Disponível em: <http://onparnassos.gr/>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos
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Enfim, há algo simbólico que pertence à criação do parque nacional – o PARNASO – 

como espírito da arte, da poiesis
67

. Em diversos momentos, a pergunta recorrente ao 

apresentar-se ou ao conversar sobre seu tema é: o que é, afinal, ou o que significa o vocábulo 

“Parnaso”? A forma como alguém apelidou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é 

oralmente difundida, mas, de certo modo, restrita.  

A intimidade com as siglas e sua origem poética, da comparação ao Monte Parnasos 

grego, morada do Deus Apolo e suas nove musas, sobre a montanha que inspira a poesia e 

todas as artes, só se torna conhecida entre os funcionários que estudam o tema, pessoas que 

moram ou frequentam a região e pesquisam sua historiografia
68

, os que, mais amiúde, buscam 

pesquisá-la.  

O livro de José Maria Carneiro e do pintor e desenhista Wim L. Van Dijk, 

comemorativo dos 100 anos da cidade de Teresópolis, apresenta a potencialidade das imagens 

de Teresópolis e do Parque, em especial para produções de arte. Van Dijk desenha traduzindo 

paisagens e recantos da “cidade-natureza”. Por toda parte, vemos a arte da própria natureza, 

desde o encontro com a Serra Linda, com as formas raras de suas rochas mais proeminentes, 

cumes que irrompem das alturas
69

, cortando os céus, às margens do caminho da autoestrada. 

Os nomes das montanhas foram atribuídos por alguns formatos inequívocos: os cumes 

foram batizados pela alegoria perfeita dos seus desenhos. As pedras do Elefante, do Sino, 

Coroa-do-Frade e da Igreja, entre várias outras, reúnem-se à inequívoca mão gigante 

apontando os céus, escolhida como símbolo emblemático do excursionismo no Brasil e da 

cidade de Teresópolis, o Dedo de Deus.   

Assim, na comparação entre os Parnasos, agora explicada, ou talvez pela coincidência 

das siglas, em uma licença poética da arte, alguém batizou o parque nacional brasileiro. A 

sigla do nome oficial do PARNASO de Teresópolis estava perfeita para a metáfora. 

Drummond (1997) se referiu à sigla oficial P.N.S.O., usada como abreviatura do PARNASO 

durante a pesquisa sobre os parques nacionais do estado do Rio de Janeiro na década de 1990. 

Atualmente, é usado o diminutivo PARNA-Serra dos Órgãos e, frequentemente, dentro da 

Instituição, o apelido “Parnaso”.  

                                                             
67 Poiesis: termo grego que significa a criação, a fabricação de algo que revele a beleza do espírito e, 

posteriormente, poesia. 
68 Lamego (2007) atribui o nome da “Serra dos Órgãos” aos colonos da baixada fluminense. Há a polêmica sobre 

uma palavra indígena local, um riacho de nome I-Cuãnha e apenas “Cuãnha”. Segundo um historiador de 

Guapimirim, os indígenas associavam os cumes aguilhoados ao “órgão masculino”, daí a origem de “Serra dos 

Órgãos” (Com. pess. Departamento de Mapas – Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, 2018). 
69 Ver a descrição da paisagem teresopolitana e de toda a Serra do Mar, no livro O Homem e a Serra, de Alberto 

Lamego (2007, p. 201). 
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Para todos, homens, mulheres e crianças, o olhar humano ofereceu sempre identidade 

e uma comparação simbólica às formas naturais nas localidades em que vivem. Histórias 

transportadas, desde a criação da exuberante natureza serrana, no passado e no presente da 

história da própria instituição, nas conversas sobre os planos de desenvolvimento ou decisões 

da política das cidades, em seus ritos religiosos, tudo está ali, identificado.  

Diante de tantas dimensões possíveis para a criação do parque nacional da Serra dos 

Órgãos em 1939, não pudemos deixar de fazer a pergunta: Por que a Serra dos Órgãos para 

um parque nacional? Por que o PARNASO?    

 

 

Figura 18: Serra dos Órgãos e o Dedo de Deus em Teresópolis-RJ. Fotografia de Marc Ferrez (1843-1923) 
Iconografia da Serra dos Órgãos. Disponível em: <www google.com>. Acesso dezembro 2018. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Um parque na Serra dos Órgãos 

 

A proteção da fauna, da flora e das belezas naturais e a demarcação da área do parque, 

de acordo com o decreto-lei 1.822 (BRASIL, 1939b) de criação do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, seriam tratadas posteriormente, abrangendo três municípios da serra do Mar: 

Teresópolis, Petrópolis e Magé. Os trabalhos do Ministério da Agricultura e do Serviço 

Florestal iriam tratar das negociações com os municípios envolvidos, para todas as necessárias 

providências, como estimular doações de terras e desapropriações necessárias ao trabalho de 
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instalação do Parque. Assinam o Decreto-lei: o Presidente Getúlio Vargas, o Ministro da 

Agricultura Fernando Costa e o Ministro da Fazenda Arthur de Souza Costa. 

Os relatos na publicação de Armando José Vieira (1939) têm origem em uma 

coletânea de artigos do autor no Jornal “O Commercio” entre 1938-39 e nos permitiram 

ampliar os registros sobre os participantes do projeto do parque nacional serrano, a partir de 

Teresópolis.  

Os detalhes da existência do PARNASO anteriores e a partir do decreto-lei nº 1.822 

em 1939 (BRASIL, 1939) estão envoltos em variadas dimensões: a ideia para sua criação e o 

projeto de desenvolvimento do planalto serrano, que incluía hotelaria, turismo de estação, o 

excursionismo esportivo e a moderna autoestrada Rio-Planalto Serrano. Houve a garantia do 

apoio de famílias influentes de Teresópolis e do Rio de Janeiro, proprietárias com faixas de 

terras preservadas
70

, dos nomes dos envolvidos no projeto político-institucional, do 

pertencimento àquele espaço
71

 e àquela natureza, com toda a sua diversidade.  

Seu acontecimento está entrelaçado a como as pessoas envolvidas viram a nova ideia, 

pensaram esse projeto de um parque nacional serrano junto à construção de uma moderna 

autoestrada
72

 e aos hotéis, como previram seu sucesso e aproveitaram uma conjuntura política 

e econômica favoráveis, junto ao governo federal de Getúlio Vargas. Como agiram e 

obtiveram recursos para o desenvolvimento desejado, valorizando uma região que já era 

muito especial para o turismo e para famílias de políticos e investidores.  

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi um acontecimento que uniu a ideia de 

proteção à natureza a uma decisão política, técnica e turística. O parque foi criado como uma 

atração especial ao turismo, além da preservação, justificava-se aos moldes econômicos e de 

desenvolvimento serrano
73

 almejado e descrito para Teresópolis e demais cidades do planalto 

serrano fluminense, naquele período do Estado Novo (VIEIRA, 1939, 1940; LAMEGO, 

2007). 

                                                             
70 As negociações com as prefeituras para as doações e desapropriações necessárias na definição das terras do 

PARNASO ficaram ao encargo do Ministério da Agricultura. Ver decreto-lei nº 1822 (BRASIL, 1939b).  
71 Braudel (apud RIBEIRO, 2015, p. 608): sobre a geo-história de Fernand Braudel, onde “espaço é sinônimo de 
diversidade, de conexão, de redes entrelaçadas”. O artigo de Guilherme Ribeiro trata sobre a importância do 

método braudeliano para a geo-história ou “a história dos espaços” e a valorização total do espaço, incorporando 

temas como o papel das cidades.  
72 Ver Vieira (1940): Therezópolis: estrada de rodagem directa ao Rio de Janeiro. Trata-se de um memorial do 

projeto da Autoestrada de Teresópolis para o Presidente Getúlio Vargas, que explica a questão e justifica o 

projeto para o então presidente, evidenciando a importância do desenvolvimento de redes de estradas para o 

acesso de automóveis e o desenvolvimento de Teresópolis-RJ (N.A.). 
73 O parque nacional foi especialmente pensado para acompanhar o traçado da autoestrada e desenvolver a 

economia teresopolitana, que já havia crescido muito a partir da inauguração da linha férrea em 1908 (N.A.). 
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A criação do parque foi um projeto muito apropriado para sua cidade, para a vocação 

turística e excursionista e para o alívio dos verões do Rio de Janeiro, muitas famílias 

compravam terras e construíam casas e chácaras na Serra dos Órgãos. Havia uma procura 

constante por suas montanhas, sua natureza, pelo clima e pelas paisagens da serra fluminense 

(VIEIRA, 1939, 1938; LAMEGO, 2007). 

Quem assinou e estruturou a criação do PARNASO, tornando o parque nacional um 

espaço real, realizou isto a partir das conexões políticas de um grupo de pessoas, como um 

projeto completo, com um modelo, um método e uma finalidade: um centro de atrações
74

. 

Essas dimensões proporcionam a ideia do conjunto e da rede entrelaçada de relações e ideias, 

na importância do momento de sua criação (VIEIRA, 1939; LAMEGO, 2007). 

Na documentação teresopolitana, encontramos a proposta de criação do PARNASO 

em um capítulo do livro de Armando José Vieira (1939). Nele, não foi possível identificar 

aqueles que pensavam parques em setores da ciência ou agências do MAIC, apenas nomes da 

política e da sociedade local, algumas famílias da sociedade teresopolitana e carioca e a sua 

relação com a proposta. Tais indivíduos estavam interessados em várias melhorias para o 

desenvolvimento da cidade, na construção de autoestradas, hotéis e, especificamente, como 

vimos descrito, havia propriedades, fazendas ou chácaras de alguns participantes, donos de 

terras vizinhas ou circunjacentes ao futuro parque nacional. 

O PARNASO foi descrito por Armando Vieira como uma atração turística comparável 

aos melhores e mais belos locais de parques do mundo, somada à construção de uma moderna 

autoestrada Rio-Planalto Serrano, de acesso mais rápido por automóveis, através da qual se 

chegaria da capital a Teresópolis em duas horas apenas. 

O próprio Armando Vieira, engenheiro agrônomo e filho do realizador
75

 do caminho 

de trem e cremalheira na subida Magé-Teresópolis, autor da proposta para um traçado da 

autoestrada em fronteira com o novo parque nacional, afirmou que não havia só a demanda 

crescente de visitantes e excursionistas, mas que pessoas doentes, com problemas 

respiratórios, também subiam a serra à procura do ar puríssimo e, muitas vezes, encontravam 

dificuldades nos poucos horários do trem. A linha de trem havia sido muito útil e servido à 

Teresópolis por muitos anos, mas a modernidade exigia novas obras de acesso. 

                                                             
74 Sobre o que diferencia o Parque da Serra dos Órgãos do Itatiaia, ver Casazza (2011 p. 55) – Nota 105. 
75

 José Augusto Vieira, engenheiro e detentor da licença de construção da linha de trem Magé-Teresópolis era o 

pai de Armando. Ver na obra de Armando José Vieira, localizada na biblioteca do Clube de Engenharia no Rio 

de Janeiro, mais sobre a história da Estrada de Ferro Rio-Teresópolis- trabalho de vida de seu pai, José Augusto 

Vieira. Dois livros de Vieira e imagens solicitados, infelizmente, ficaram indisponíveis durante a pesquisa. (N.A) 
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Assim, uma nova e direta autoestrada Rio-Teresópolis tornaria possível o acesso com 

a subida de qualquer pessoa em horários independentes do horário da linha do velho trem, que 

já não estava sendo mais suficiente para as demandas da população. Facilidades que 

significariam muito para os frequentadores e moradores de Teresópolis (VIEIRA, 1938; 1939; 

1940). 

No relato da Primeira Conferência de Proteção à Natureza, consta a participação do 

Touring Club através do Sr. Cerqueira Rodrigues, nas propostas de criação dos parques 

nacionais brasileiros. Isto demonstrava o comprometimento com causas de proteção à 

natureza dos chamados clubes de serviço, como o Touring Club e o Rotary Club. O próprio 

Armando Vieira apontou quem, para ele, havia trazido a ideia: “uma linda ideia de um parque 

nacional, o filho do presidente do Touring Club, Edgard Chagas Doria” (SAMPAIO, 1935b; 

VIEIRA, 1939; GOLLARTE, 1966). 

A história da criação do PARNASO e o nome de Chagas Doria aparecem no livro de 

Armando Vieira (1939), repetem-se no plano de manejo do parque (ICMBIO, 2008), no 

trabalho de José Augusto Drummond (1997) sobre os parques nacionais do Estado do Rio de 

Janeiro
76

, nos quais, os autores conseguiram identificar como idealizador do PARNASO 

apenas o nome de Edgard Chagas Doria. Assim foi, certamente, pela dificuldade do acesso à 

documentação e pela raridade dos exemplares. Fato é que circulavam, até 2018, apenas cópias 

de parte do livro de Armando Vieira (1939) e um de seus artigos no Jornal “O Commercio”, 

sobre Chagas Doria e o Parque Nacional (1938-39).  

A pergunta recorrente na pesquisa foi: “Quais os motivos de terem criado um parque 

nacional justamente ali e não em outro lugar do país?” No livro de Armando Vieira, de 1939, 

o autor apresenta uma das razões possíveis: a preservação dos monumentos geológicos e das 

florestas intactas que podem ser consideradas, e que, segundo ele, por si só “já eram um 

motivo suficiente”: 

 

No município de Magé, de terras menos valorizadas, estão não só os principais 

monumentos geológicos – Escalavrado, Dedo de Deus, Dedo de Nossa Senhora, 

Boca de Peixe e Frade – por si só capazes de justificar a criação do Parque – como 

também a maior extensão em matas, alguns trechos das quais possivelmente ainda 

virgens, em grotões de difícil acesso. (VIEIRA, 1939, p. 35) 

 

Outro material importante foi a coleção de Wanderley Peres, jornalista e diretor do 

jornal “O Diário de Teresópolis”, na qual obtivemos informações preciosas para a nossa 

                                                             
76 O tema criação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi discutido mais longamente no trabalho sobre 

quatro parques nacionais do Rio de Janeiro, de José Augusto Drummond (1997, p. 193-199).  
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pesquisa
77

. O pesquisador e jornalista também nos indicou outro fundo de memória da cidade, 

a Casa da Memória Arthur Dalmasso, onde havia mais materiais organizados pelo próprio 

Peres e pelo técnico Rafael Corrêa, sobre a criação do PARNASO. São centenas de registros 

sobre os assuntos da década de ouro teresopolitana, os anos 1920-1950, e a iconografia sobre 

a história de Teresópolis desde o segundo Império. 

Os participantes dessa ideia, interessados no progresso serrano, dos seus negócios e da 

cidade de Teresópolis, viram na criação de um parque nacional um motivo certo para um 

projeto regional, com grande chance de fazer florescer um turismo intenso com a construção 

de uma estrada de rodagem direta entre o Rio e Teresópolis e grande valorização dos serviços 

hoteleiros e imobiliários para toda a região serrana. Assim, a “linda ideia” de se criar um 

parque nacional justamente na Serra dos Órgãos foi prontamente aceita por Getúlio Vargas 

(VIEIRA, 1939a, 1940b). “Cobrava-se do Estado que ele fosse o principal sujeito na 

manutenção do vínculo orgânico e harmônico entre natureza e sociedade” (FRANCO; 

DRUMMOND 2009, p. 55). 

Houve, na criação do PARNASO, uma participação prática e efetiva de setores 

empresariais através de nomes locais, uma elite de proprietários de terras que esteve 

envolvida com a política municipal e regional e com o desenvolvimento da cidade de 

Teresópolis-RJ. Sua atividade em favor da criação do parque e da autoestrada e de melhores 

condições para o turismo bem como a busca de soluções junto à União foram decisivas.  

O abastecimento de água, desde o topo da serra, formando os riachos provedores, as 

nascentes para abastecimento de Teresópolis, foram pensadas como fronteiras que mereciam a 

proteção integral. Na época, esse tipo de conservação era justificado em lei, pelas chamadas 

“florestas protetoras”.  

Foi prioridade garantir para o futuro o abastecimento de Teresópolis, a proteção das 

encostas e das novas áreas da baixada que já estavam recebendo obras de saneamento na 

direção do Rio de Janeiro. As florestas e nascentes por si só já justificavam a prioridade para a 

preservação da natureza ao alto da Serra do Mar naquela transição entre as décadas de 1930-

40 (DRUMMOND, 1997). 

Os chamados Clubes de Serviço, como o Rotary, o Touring, o Centro Excursionista 

Brasileiro (CEB) e o Centro Excursionista do Rio de Janeiro (CERJ)
78

 serviam à sociedade 

                                                             
77 Agradeço a Jorge Luiz do Nascimento, Julião, biólogo e chefe de pesquisa do PARNASO, pela indicação do 

material do jornalista e a disponibilidade do pesquisador e jornalista Wanderley Peres para conversas 

elucidativas e indicação de material de seu acervo. 
78 O Centro Excurcionista do Rio de Janeiro (CERJ) foi fundado em 20 de janeiro de 1939, reconhecido como 

sendo de utilidade pública. Disponível em: <https://cerj.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 8 jan. 2019. 
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em diversas áreas. Reuniam associados amantes da natureza, alpinistas, guias de trilhas, os 

chamados “montanhistas” e os interessados em um turismo de aventura. Dentro mesmo de 

uma economia de turismo crescente na década de 1930-40. O PARNASO foi procurado pelos 

esportistas, por causa da sua tipologia geológica única com expressão nacional e internacional 

desde a década de 1920-30.  

Foram identificados artigos na Hemeroteca da Biblioteca Nacional das décadas de 

1940-50, referentes ao montanhismo
79

. Suas lideranças escreviam em jornais, convidavam a 

sociedade para o convívio social em excursões organizadas, relatavam as vantagens do 

esporte e as dificuldades da subida da Serra e do clima que se poderia enfrentar. Anunciavam 

as conquistas e os prêmios que a visão da própria natureza acima dos montes da Serra dos 

Órgãos ofereceria aos que tivessem ânimo para as excursões e as escaladas. 

O aniversário do CEB é no mesmo mês (novembro) da criação do Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, e foi festejado junto a eventos e programações dinâmicas, com vários 

desafios e fruição das paisagens, que duraram todo o mês de aniversário, no ano de 1940. 

 

O Centro Excursionista comemora no próximo mês de novembro a data de sua 

fundação e para fazê-lo condignamente organizou um enorme programa de 

excursões e escaladas, passeios, etc... Entre estes estão marcados para os dias 1, 2 e 
3 os seguintes: 1, 2e 3- Garrafão-Teresópolis-E.do Rio- excursão pesada, para 

veteranos. Direção Raul Floratti e Giuseppe Toselli. (NOTAS, 1940) 

 

Como prêmio da conquista do Garrafão, a notícia oferecia, se encontrassem o dia 

claro, a mais bela visão de todas, “como num bouquet, todos os picos da Serra dos Órgãos, e 

as Serras de Friburgo, Petrópolis, Itatiaia e a Serra do Mar [...]” (NOTAS, 1940). 

Entre muitos outros locais do alpinismo brasileiro, o Itatiaia, o Pico da Neblina e a 

Serra dos Órgãos são o que os mestres montanhistas chamam de campo escola. A Serra dos 

Órgãos é o desafio das montanhas que reúne todos os desafios em um, com exceção das 

escaladas em gelo, por sua variada gama de formatos rochosos e altitudes.  

O esporte montanhista conviveu sempre de perto com as condições de estradas e 

acessos, a recepção turística de seus adeptos, entre outras questões. E não seria improvável 

que esses grupos também tenham sido importantes articuladores de ideias e propostas de 

melhorias de acesso, estradas e transportes, além de exemplo em defesa da preservação das 

montanhas e florestas brasileiras, especialmente as da Serra do Mar. 

                                                             
79 “O Centro Excursionista Brasileiro vai escalar a Serra dos Órgãos” (CENTRO EXCURSIONISTA 

BRASILEIRO, 1940) e “A Conquista da corôa do Frade” (CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO, 1941) 

(N.A.). 
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A abertura da temporada de montanhismo até hoje é feita na sede do PARNASO em 

Teresópolis. Esses esportistas tiveram sempre uma relação próxima com o PARNASO e 

oficializavam suas conquistas com a administração do parque, como vemos na notícia sobre a 

conquista da pedra “Coroa do Frade”: 

 

Sensacional Escalada de um pico da Serra dos Órgãos, Almi Ulisséia, Giuseppe 

Tosselli e João de Sales apaixonados montanhistas [...] membros do CEB acabam de 

conquistar pela 1ª vez o famoso pico da Serra dos Órgãos, denominado “Corôa do 

Frade”. Altitude 1.800 m sobre o nível do mar (façanha já tentada em 1935). O 

Centro Excursionista fará comunicação deste feito às autoridades administrativas e 

diretamente à Direção do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. (BN-Hemeroteca 

digital: Jornal do Brasil, ano 1941, Edição 0026) 

 

A seguir, uma fotografia de excursionistas do antigo Centro Excursionista Brasileiro, 

fundado em 1919: 
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Figura 19: Excursionistas na Serra dos Órgãos  

Fonte: acervo do Centro dos Excursionistas, antigo Centro Excursionista Brasileiro, fundado em 1919. Boletim 

nº 269, de abril de 1962. 

 

No Jornal “A Noite” de 06 de março de 1940, foi publicada a notícia de uma entrevista 

com Francisco de Assis Iglesias, do Serviço Florestal. Nesse artigo, intitulado “Um dos mais 

importantes trabalhos do Serviço Florestal”, Iglesias confirmou a conclusão dos parques 

nacionais, as obras e os serviços na execução do plano florestal e ferroviário no Estado do Rio 

de Janeiro como grandes prioridades ou bandeiras do MAIC.       
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É correto afirmar que, das estruturas ou seções que pertenciam ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio no Rio de Janeiro, o Museu Nacional reunia a maioria das 

personagens, cientistas e articuladores importantes em propostas de preservação da natureza.  

Foi a partir do Museu Nacional que se propôs um primeiro modelo de parque 

fluminense para a Serra dos Órgãos. Nomes como: Alberto José Sampaio, Edgard Roquette-

Pinto, Bertha Maria Júlia Lutz, pesquisadores do Museu Nacional, e Paulo Campos Porto, do 

Jardim Botânico, influenciaram a política e a legislação sobre a criação de parques nacionais e 

proteção à natureza no Brasil, atuando no Distrito Federal, o Rio de Janeiro, durante a década 

de 1930-40 (SAMPAIO, 1935; ROQUETTE-PINTO, 1933; LUTZ, [194-]; CASAZZA, 

2017). 

Em São Paulo, no Museu Paulista, sob a direção do botânico Hoehne, revelou-se uma 

aproximação e uma cooperação mútua entre o cientista e um político, futuro ministro da 

Agricultura. Essa influência mais profunda em assuntos sobre a preservação de orquídeas, 

hortos, e sobre as reservas e jardins como unidades de conservação, entre Hoehne, então 

secretário da Agricultura de São Paulo, e o futuro ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio, presente na criação dos três parques nacionais da Era Vargas: Fernando de Souza 

Costa.  

Juntos realizaram a criação do Jardim Botânico de São Paulo, onde Hoehne pôde 

trabalhar na proteção e no reflorestamento, na educação científica, na ampliação de 

laboratórios, no aumento de áreas de proteção em locais históricos em São Paulo, como a 

cabeceira do riacho do Ipiranga e o morro do Jaraguá. Segundo Hoehne, “marcos históricos 

que precisavam ser mantidos sob suas condições naturais” (HOEHNE; KULHMAN; 

HANDRO apud FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 171).  

Franco e Drummond descrevem que, ainda em 1928, Fernando Costa chamou Hoehne 

em seu gabinete para discutir a base de um plano de salvaguardar espécies das matas e 

florestas paulistas do extermínio. Assim, ficaram amigos, através dos assuntos de proteção à 

natureza, quando Hoehne apresentou o orquidário a Fernando Costa. Na conversa, os dois 

amigos anteviram a capacidade de o Estado investir na preservação, em realizar jardins 

botânicos, reservas, ou “coisas bem maiores”.  

Fernando Costa se tornou um grande incentivador dos planos de Hoehne, desde a 

criação do Jardim Botânico paulista, aberto em 1928, e até uma década após, em 1938, na 

construção de uma nova sede para o Departamento de Botânica, a Biblioteca e a Fitoteca do 

Jardim Botânico de São Paulo (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 170-171). 
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Costa levou consigo as marcas favoráveis das instruções e do ânimo científico de 

Hoehne para a criação de locais protegidos. E chegou à posição maior no Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, assinando como ministro de Estado, junto ao presidente 

Getúlio Vargas, os decretos da criação dos três parques nacionais brasileiros: o Itatiaia, o 

Iguaçu e o da Serra dos Órgãos entre 1937-39 (Anexo Digital “Safra do PARNASO” – Atos 

Legais). 

Em relação ao projeto de nação e à sua filosofia política positivista, Alberto Torres, 

compreendido como modelo nos anos 1920 e na geração seguinte, foi uma influência política 

e científica forte para a geração de 1930, aparecendo nas defesas e teses de personagens 

ligadas ao MAIC, nas suas seções de produção de ciência, o Jardim Botânico e, mais 

especialmente, no Museu Nacional. 

Alberto Torres influenciou a geração de 1930, tanto pelo trabalho científico e 

pedagógico quanto para que um projeto maior se concretizasse no preparo das novas gerações 

brasileiras. Torres escreveu bases filosóficas sobre a preservação e o uso racional dos bens 

naturais brasileiros e seguiu em outras vozes. 

Torres está presente nos estudos e nas ações do botânico e professor Alberto José de 

Sampaio (1881-1946), na defesa da proteção da natureza e riqueza alimentar, na prática 

educacional e de políticas contra a fome e a seca, na valorização da terra, do trabalho digno, 

da nossa gente, dos saberes das mulheres e da riquíssima culinária sertaneja, na expansão da 

cultura nacional que utilizava a biodiversidade e a constatação da riqueza agrícola que o 

Brasil poderia ter se as políticas públicas se voltassem para a nossa biodiversidade vegetal e 

cultural (SAMPAIO, 1935; FRANCO; DRUMMOND, 2009).  

Destaque a partir das crises de abastecimento e financiamento que o Brasil enfrentou 

após a Primeira Guerra Mundial, Alberto Torres defendia “uma nação capaz de organizar e 

equilibrar fatores físicos e humanos, um Estado forte e intervencionista, sugerindo também 

uma filosofia e ações positivas, como moldar o trabalhador nacional e garantir a conservação 

das riquezas a explorar” (GENTIL, 1935, p. 194). Alberto Torres propôs ao Brasil uma 

restauração do corpo e do espírito nacional, assim vista como obra sagrada de sua geração. 

Alberto Torres utilizou a metáfora que unia as fontes de vida ofertadas pela natureza, o 

clima, a água ao corpo do país, natureza que deveria ser restaurada para o espírito nacional e 

como fonte de vida para o corpo de seus habitantes, o valioso trabalho. Convocava ao estudo 

das nossas coisas e ao “otimismo firmado na confiança e na esperança”. 

Alberto Torres levou em consideração a história e a herança das crises sociais e 

étnicas, abrandando qualquer sentimento de inferioridade, que a história servia para 
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compreender as razões sociais e as crises da aparente superioridade de outros povos. Se 

esgotássemos a terra, deixaríamos também de formar a nação, porque “a Pátria é a terra, como 

habitat, mas principalmente para o sentimento e a razão” (GENTIL, 1935, p. 194).  

Torres almejava que as pessoas compreendessem que gente era a nação, para que 

tivéssemos meios e seguíssemos a nossa marcha evolutiva, sendo um grande país e sem 

sentimentos de inferioridade étnica ou qualquer outro em relação aos outros países.  

O pensamento e o projeto de nação brasileira de Alberto Torres foram inspiradores 

para os idealistas do Estado Novo (1930-40) e para o projeto nacionalista de Getúlio Vargas 

(GENTIL, 1935; FRANCO; DRUMMOND, 2007). 

 
O pensamento de Torres começou a ganhar destaque com as crises de abastecimento 

e financiamento que o Brasil enfrentou durante a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). Logo depois, tornou-se referência fundamental na construção do projeto de 

nacionalidade dos ideólogos do regime de Getúlio Vargas. Para a geração de 

protetores da natureza atuante nas décadas de 1920-40, as ideias de Torres tornaram-

se um programa de ação [...]. Torres tornou-se para eles o principal mentor político-

intelectual, sobretudo porque seu pensamento permitia equacionar as preocupações 

com o mundo natural e a questão candente da construção da nação e da sua 

identidade. (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 39) 

 

O botânico Alberto José de Sampaio, quando pensou um programa para a educação, 

defendeu um conhecimento nacional amplo da botânica: o conhecimento do nosso território 

ensinado sob o ponto vista interdisciplinar da biogeografia. Sampaio nos apresentou o uso da 

diversidade das espécies brasileiras como valor à agricultura nacional e à alimentação, além 

da preservação das florestas nativas e da ampliação da silvicultura numa conjunção de 

agricultura e ciência que levantasse nossa economia.   

O livro Biogeographia Dynamica (SAMPAIO, 1935) elencou registros dos pensadores 

da preservação que o inspiraram, desde José Bonifácio de Andrada e Silva, André Rebouças, 

no passado colonial e imperial brasileiro, até os da sua época como estudante, em que a 

influência filosófica e política vinha de seu mestre político, o jurista Alberto Torres.  

Alberto Torres e Alberto Sampaio pensaram sobre a questão da solução dos problemas 

nacionais, da questão agrícola, das secas e da fome, e da educação. E Alberto Sampaio 

sugeriu um programa nacional de educação básica para a preservação da natureza, além de 

participar de um ativismo cívico e científico para a proteção das árvores e florestas nacionais, 

junto ao grupo da Sociedade dos Amigos das Árvores (FRANCO; DRUMMOND, 2009; 

GENTIL, 1935). 

 

As ideias de Sampaio sobre a proteção à natureza vinculavam-se a uma corrente de 

pensamento nacionalista e desenvolvimentista, que vinha ganhando importância no 

cenário político brasileiro nos anos 1920. Sua intenção era institucionalizar medidas 
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relativas ao cuidado com o mundo natural, propostas pela geração de cientistas que o 

precedeu – homens como Alberto Loefgren e Hermann von Ihering – articulando-as 

ao projeto de construção da nacionalidade de Alberto Torres, autor para o qual a 

natureza desempenhava papel estratégico. (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 67) 

 

Sobre o pensamento político e o desejo de modernização geral da sociedade, das 

instituições e do Estado, Franco afirma que também se incluíam os grupos relacionados com a 

proteção à natureza na década de 1930 no Brasil:  

 

[...] existiu um grupo razoavelmente coeso e organizado constituído em sua maioria 

por cientistas, intelectuais e funcionários públicos, que pretendeu garantir que 

políticas relacionadas à conservação do patrimônio natural brasileiro fossem 

implementadas pelo Estado. (FRANCO, 2002, p. 78) 

 

Nesse momento, aconteceram mobilizações, manifestações e debates sobre diversos temas, 

trabalho, indústria, educação, cultura e patrimônio e “também a proteção à natureza” 

(FRANCO 2002).  

Alberto José de Sampaio (1881-1946) era botânico e educador no Museu Nacional, 

uma liderança entre os preservacionistas. Ativo participante das causas nacionais da 

preservação das florestas e paisagens brasileiras, dedicou-se a ampliar o pensamento de 

Alberto Torres e a orientar a educação nacional.  

O sentido de nacionalidade, o modo ou tom “apaixonado” da escrita e do discurso de 

Alberto Sampaio, era originado do romantismo e, segundo o autor, um sentido simbolizado 

entre a história de um povo e seu ambiente natural. Sampaio afirmava que, para realizar algo 

bom, com uso das tecnologias apropriadas, era preciso que o povo tivesse consciência de suas 

riquezas e da necessidade de preservá-las. Havia também a intenção de articular os ideais 

românticos a uma abordagem racionalista
80

. (SAMPAIO, 1935b, p. 53 apud FRANCO; 

DRUMMOND, 2009, p. 58-59). 

O Projeto de nação e a filosofia política de Alberto Torres (1865-1917) e na geração 

seguinte, o trabalho científico e pedagógico para que um projeto maior se concretizasse no 

preparo das novas gerações brasileiras, para a proteção da natureza e a riqueza alimentar, 

foram presentes na obra do botânico e professor Alberto José de Sampaio (SAMPAIO, 1935; 

GENTIL, 1932). 

Dentre esses indivíduos que haviam pensado e influenciado decisivamente a sociedade 

e a política brasileira na década de 1930, contribuindo para a realização dos parques nacionais 

e o estabelecimento do modelo de parques como reservas naturais, para a administração 

                                                             
80 Sobre o melhoramento da legislação, os métodos, o cumprimento das leis para a proteção à natureza com 

finalidades hidrogeológicas, ver o artigo de Eugênio D´Alessandro citado por Franco e Drummond (2009, p. 58-

61). 
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técnica e o funcionamento dos conselhos de caça, conselhos de pesca e elaboração do 

primeiro Código Florestal brasileiro, assim como a criação dos três primeiros parques 

nacionais no Brasil, estavam cientistas, técnicos e preservacionistas como Alberto Sampaio, 

Edgard Roquette-Pinto, Bertha Maria Júlia Lutz, Paulo Campos Porto, entre muitos não 

menos importantes.  

Como afirmam Franco e Drummond (2009), essas pessoas estiveram unidas e 

circulavam nos meios políticos e científicos e em agremiações e clubes da sociedade na 

capital nacional, o Rio de Janeiro. Entre os preservacionistas, estavam aqueles que 

contribuíram para que a decisão de Getúlio Vargas em criar parques nacionais, especialmente 

para que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos se realizasse entre 1938-39. 

A criação dos três parques nacionais, no contexto da legislação do Estado-Novo e 

sobre as ações de Vargas e os avanços sobre a Proteção à Natureza na década de 1930 são 

citados por Franco e Drummond: 

 
A série de códigos decretados pelo governo Vargas, regulamentando as expedições 

científicas, o uso da água, dos recursos minerais e das florestas, além das atividades 

de caça e pesca, somada à criação dos primeiros parques nacionais indicam o 

relativo sucesso alcançado pelo grupo de protetores da natureza. O Código Florestal 

determinou a constituição de um Conselho Federal florestal, instância máxima da 

política florestal no país. Ele era composto por representantes do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro-MNRJ, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro-MNRJ, do Serviço de Fomento da Produção Vegetal do 

Ministério da Agricultura, do Serviço Florestal Federal, do Departamento nacional 

de Estradas e do Touring Club do Brasil. (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 217) 

 

A assinatura do decreto-lei presidencial de criação do terceiro parque nacional 

brasileiro e sua jurisprudência, unida à historiografia teresopolitana de Armando Vieira, entre 

outros, explicam-nos as principais razões sobre a ideia da criação desse parque. A existência 

de um modelo de parque nacional em Teresópolis – o futuro PARNASO – foi incluída no ano 

de 1938 em um projeto maior de desenvolvimento das cidades da Serra do Mar, 

especialmente pensado para Teresópolis, Petrópolis, Magé, e Nova Friburgo. O projeto incluía 

também a conexão turística e comercial da Serra do Mar com as duas capitais, a nacional e a 

fluminense, respectivamente: o Rio de Janeiro e Niterói. 

O tema para um parque nacional que incluía a Serra dos Órgãos e seus limites mais 

altos como área a ser preservada como unidade de conservação federal apareceu pela primeira 

vez na proposta de Edgard Roquette-Pinto e Laurence Vail Coleman, em um breve artigo de 

três páginas da Revista Nacional de Educação em 1933. 

A proposta também foi defendida na Conferência Primeira de Proteção à Natureza em 

1934, mas, ao que a Conferência não se debruçou, como afirmou a historiadora Ingrid 
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Casazza (2017, p. 125), “não esgotaram os debates sobre as propostas de criação de parques, 

de Edgard Roquettte-Pinto entre outras, sob o título “parque nacional”.  

O futuro reservaria essa ideia, compartilhada por um outro grupo de idealizadores. O 

parque que foi batizado “da Serra dos Órgãos”, poderia também ter sido chamado de “Parque 

Nacional de Teresópolis”. O PARNASO apareceu pela segunda vez como área prioritária para 

conservação, numa ideia elaborada na própria cidade de Teresópolis, publicada em artigos, da 

coletânea de Armando José Vieira no jornal “O Commercio”, no ano de 1938. A proposta do 

parque nacional se apresentou dentro de um projeto tríplice, como veremos, organizado em 

um livro, publicado em 1939.    

   

 

2.3 O grupo dos oito envolvidos na criação do PARNASO, uma decisão política para o 

desenvolvimento regional serrano fluminense, a partir de Teresópolis   

   

Foi José Armando Vieira que descreveu a história e o projeto de um parque nacional a 

partir de Teresópolis. O parque nacional planejado que fazia parte de um projeto completo de 

desenvolvimento urbano e turístico para a cidade e região serrana. A publicação dessa história 

é conhecida como a linda ideia: 

 

Linda idéa trouxe-me: o outro dia, o meu amigo Edgard Chagas Doria, filho de meu 

velho mestre, o conhecido Engenheiro Francisco Manoel das Chagas Doria, o meu 

operoso collega de directoria do Touring Club do Brasil: converter as cabeceiras dos 

rios que correm para a baixada Fluminense, para Therezópolis, e para o município 
de Petrópolis, abrangendo as montanhas elevadas e os picos altaneiros que disputam 

com as “Agulhas Negras” de Itatiaia e os vértices agudos da Serra do Caparaó, as 

primazias de pontos culminantes do nosso caro Brasil, onde se destacam o 

inconfundível “Dedo de Deus”, a “Pedra Assú”, o “Campo das Antas”, num 

bellissimo Parque Nacional que nada ficaria devendo as mais adiantadas criações 

desse gênero. (VIEIRA, 1939, p. 28-30)  

 

Chegamos aqui à beleza suprema entre os cenários serranos fluminenses. Ainda na 

capital Federal, quando alongamos o olhar para o fundo da baía, atraem-nos logo 

aqueles píncaros bizarros, agulhas e domos que vão ferir a serenidade azul dos ares, 

no mais violento dos contrastes. (LAMEGO, 2007, p. 199) 

 

Alberto Ribeiro Lamego conta os detalhes históricos da impressão de George Gardner 

ao visitar a Serra dos Órgãos em 1841, que atravessou o médio vale do Paquequer-Pequeno e 

a grande fazenda do Dr. March. Ainda um vilarejo, a futura Teresópolis havia ficado 

relativamente distante da ocupação cafeeira por suas encostas íngremes e seu clima mais frio 

não serem favoráveis ao cultivo e à secagem do café. 
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Segundo Lamego, o primeiro local na região da futura Teresópolis com hospedagem e 

produção comercial foi o estabelecimento da fazenda March. Fosse pelas paisagens ou pelo 

clima quase similar ao europeu, ali se estabeleceu a família March, proprietária de uma 

fazenda produtiva em frutas e verduras e um primeiro ponto turístico bem movimentado em 

meados do século XIX, repouso de conterrâneos ingleses e visitantes da capital.  

 

Nesta propriedade construíram-se várias casas de campo que são ocupadas por 
famílias inglesas do Rio nos meses quentes. Também o proprietário dá pensão em 

sua residência e raro acontece que o lugar esteja sem visitantes. (GARDNER, 1942 

apud LAMEGO, 2007, p. 200) 

 

A fazenda March iniciava na região onde hoje é a principal entrada da cidade, a antiga 

“Boa Vista” ou Soberbo. 

 
Ao ser transposta a serra do Mar, entrava o caminho na grande fazenda de um inglês, 

o Dr. March, com magníficas plantações de frutas europeias e hortaliças que suprem 

a capital, estância para criação de cavalos e mulas e culturas de milho, feijão e 

batatas. (LAMEGO, 2007, p. 200) 

 

Mais tarde, a região da subida do Paquequer para a Serra dos Órgãos acolheu a 

produção e a passagem para o comércio do café do Vale do Paraíba, de estadia de famílias da 

elite nacional, de repouso e veraneio. E acolhia muitos visitantes, ávidos pelo clima ameno, 

pelo sossego das atribulações na capital ou pelas aventuras da experiência com a natureza, nas 

atrações do montanhismo e do excursionismo esportivo, nacional e internacional (LAMEGO, 

2007; VIEIRA, 1935, 1939; DRUMMOND, 1997). 

Foram as prioridades de modernização da autoestrada Rio-Planalto Serrano, tanto 

quanto a melhoria da estrutura hoteleira para o turismo de estação e a recepção de um público 

crescente, que moveram a política local ao fim da década de 1930 para um projeto ousado que 

seria apresentado diretamente ao Presidente Vargas. Teresópolis era, historicamente, um 

importante centro de passagem do Rio de Janeiro e de Magé para Minas Gerais, na antiga 

estrada Majé-Minas. 

O livro de Armando Vieira que resultou da compilação de vários artigos, com todos os 

detalhes sobre a ideia de criação do PARNASO e o projeto de desenvolvimento de 

Teresópolis e Planalto Serrano, foi escrito e ampliado pelo autor entre 1938-39, um ano antes 

do decreto-lei nº 1.822, de 1939 (BRASIL, 1939b) (Anexo digital “Safra do PARNASO” – 

Atos Legais).   
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Os escritos de Armando Vieira entre 1938-39 sugerem um plano completo em uma 

tríade para o desenvolvimento teresopolitano
81

: primeiro, o acesso pela modernização da 

autoestrada, segundo, a construção de hotéis e a melhoria dos serviços turísticos, e terceiro, a 

existência de um parque nacional. Foram estas as três frentes para o desenvolvimento das 

principais cidades ao alto da Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro, próximas à capital 

nacional a partir da chamada linda ideia da criação do parque.  

Como afirmou José Augusto Drummond, quando Chagas Doria levou a “linda ideia” 

para Armando Vieira, as justificativas descritas revelaram a preocupação com a preservação 

dos mananciais de água e a criação do parque, pois reconhecia a importância da preservação 

das florestas e de todas as nascentes que abasteciam
82

 a própria cidade de Teresópolis e várias 

regiões da planície ou da baixada da Guanabara.  

Com o capítulo completo digitalizado, escrito por Armando José Vieira
83

, além de 

centenas de artigos e imagens de revistas sobre o parque, foi possível uma reinterpretação da 

descrição da linda ideia de um parque nacional para a Serra dos Órgãos. Assim, vários 

detalhes da política local e da participação de um grupo junto ao presidente Vargas 

começaram a se descortinar. 

Seguimos incluindo todos os participantes na sequência da descrição, iniciando pelo 

Chagas Doria e acrescentando as outras referências, como os irmãos Arnaldo e Carlos Guinle 

e sua participação política, a doação de parte das suas terras e o loteamento de chácaras 

vizinhas à futura sede do parque nacional em Teresópolis, entre vários outros.  

Quem mais teria contribuído para a realização do parque nacional serrano? Foram 

chamados por Armando Vieira de verdadeiros cavalheiros, em razão das suas palavras dadas, 

na disposição em doar terras para o empreendimento. Na nossa contagem crescente, formou-

se, afinal, o grupo dos oito envolvidos e interessados na criação do parque nacional em 

Teresópolis. Quem foram eles, esses personagens teresopolitanos que, junto ao presidente 

Getúlio Vargas, conseguiram um tão vultoso investimento?  

O grupo dos oito idealizadores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, como 

veremos, delineou-se como grupo empresarial local. Eram investidores, idealistas e políticos 

envolvidos com a valorização da economia e da urbanização de Teresópolis no contexto de 

                                                             
81 Tríade do desenvolvimento teresopolitano (N.A.). Sobre as três ações para modernização de Teresópolis-RJ, 

ao final da década de 1930-40, ver Vieira (1939). 
82 O governo Vargas no Estado Novo (1936-39) enfrentou crises de abastecimento de água e pressão para 

produção energética no estado do Rio. Questões solucionadas com custos ambientais e perda total do patrimônio 

histórico da primeira cidade tombada pelo IPHAN no vale do Paraíba do Sul, São Marcos, entre várias obras e 

modificações na concessão feita à empresa Light (LIGHT, 2011, p. 132-145). 
83 As quatro obras raras de Armando José Vieira e sua historiografia de Teresópolis estão reunidas e depositadas 

no Clube de Engenharia no Rio de Janeiro. 
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proteção à natureza e da proteção das florestas, mas especialmente para um aproveitamento 

turístico e econômico a partir da criação da autoestrada Rio-Teresópolis (VIEIRA, 1939a, 

1940b; SAMPAIO, 1935). 

Os oito idealizadores do PARNASO no grupo de Teresópolis são: Armando José 

Vieira, Chagas Doria, os irmãos Arnaldo e Carlos Guinle, Franklin Sampaio, Hungria 

Machado, o Tenente Egon Prates e o próprio presidente da República. Getúlio Vargas uniu-se 

à causa plenamente justificada de desenvolvimento regional, idealizada por aqueles que 

tinham influência e lugar na política varguista e teresopolitana.  

Ao Palácio do Catete levaram a proposta, representados pelos que já possuíam grande 

trânsito político
84

 junto ao governo Vargas: os Guinle e o próprio Armando Vieira. Juntos, os 

oito personagens pensaram a preservação dos mananciais de água das ricas paisagens e um 

programa tríplice de projetos para o desenvolvimento turístico-hoteleiro, comercial e que 

oferecesse um acesso fácil para automóveis e caminhões: uma nova autoestrada.  

Encontramos assim, o próprio Getúlio Vargas em Teresópolis, ao voltarmos uma 

década para trás da criação do PARNASO, no ano de 1929, em reuniões políticas. Segundo 

relatos de testemunho no livro de Laerth Almada, Getúlio Vargas subia a serra de forma 

discreta, muitas vezes acompanhado por apenas um homem, como o seu futuro ministro da 

Guerra, o General Góis Monteiro.  

O texto informa que, no ano de 1929, Getúlio Vargas ia a Teresópolis e se reunia 

frequentemente na casa de Eduardo Nascimento, um antigo tipógrafo e funcionário dos 

Correios que tratava de recepcionar políticos importantes ou  aos que pediam auxílio para 

reuniões em sua casa, devido a sua discrição e por incentivar a política local. Dona Aclimeia 

contou a Laerth Almada que Getúlio dedicava suas visitas a compreender o que as pessoas 

precisavam ou ansiavam. A ele e ao General Góis foi pedido, por uma comissão de cidadãos 

teresopolitanos, que se estabelecesse uma força policial local em Teresópolis 
85

 (ALMADA, 

1991, p. 17-19). 

A linda ideia da criação de um parque nacional da região central da Serra do Mar 

envolveria diretamente um investimento considerável do Governo Federal para as cidades 

                                                             
84 Ao conversarmos com antigos funcionários do PARNASO, nas pesquisas documentais no Diário de 

Teresópolis e na Casa da Memória, com Wanderley Peres, várias comunicações pessoais apontaram para os 

irmãos Arnaldo e Carlos Guinle como os portadores do projeto até o Presidente Getúlio Vargas. Não tivemos 

acesso a documentos sobre a visita ou a entrega do plano para o Parque Nacional até Getúlio Vargas. Há um 

livro – memorial – sobre a Autoestrada directa Rio-Teresópolis, de Viera (1940), que foi escrito para o 

Presidente Vargas e entregue por Armando José Vieira em 17 de janeiro de 1940 (N.A.). 
85 Ver a série de entrevistas sobre a história viva da cidade de Teresópolis de Laerth Almada (1991, p. 17-19) e 

as anotações de Eduardo Nascimento sobre as reuniões para a criação da força armada chamada “Tiro de 

Guerra”. 



82 
 

serranas, beneficiando, principalmente, a chamada corbeille ou corôa de flores da serra: 

Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo (GOLLARTE et al., 1960; VIEIRA,1939a, 1940b). 

A ideia da criação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi oferecida ao governo 

Vargas e seguiu como um projeto completo, mas também como parte do traçado da 

autoestrada direta Rio-Teresópolis. Um plano perfeito à visão desenvolvimentista do Estado 

Novo e está registrado e citado na historiografia de Teresópolis de Vieira, completa em quatro 

obras, encontrada na documentação rara da Biblioteca do Clube de Engenharia do Rio de 

Janeiro. (VIEIRA 1939, 1940, 1955; GOLLARTE et al. 1960; DRUMMOND 1992). 

Algumas citações breves desse livro sobre a criação do parque teresopolitano e sobre a 

autoria, o engajamento e a participação de famílias da elite local encontram-se esparsas em 

artigos de jornal ou materiais bibliográficos. Percebemos que refletiam apenas uma ou duas 

das primeiras páginas do projeto do parque nacional de Armando José Vieira. 

Na leitura do livro-projeto intitulado Teresópolis, autoestrada, hotéis e parque 

nacional (VIEIRA 1939), sempre no rastro dos participantes idealizadores do PARNASO, 

passamos já pelo conhecido Chagas Doria, filho do Presidente do Touring Club, que trouxe a 

ideia em uma primeira conversa sobre um parque nacional a começar por Teresópolis, 

preservando terras, águas e florestas a partir das cabeceiras dos rios com nascentes em 

Teresópolis (de cima para baixo), definindo, inicialmente, um parque nacional com fronteiras 

nos limites da autoestrada que seria projetada.  

Incluímos Armando Vieira, o autor que publicou a proposta e a dividiu em artigos do 

jornal “O Commercio” em 1938 sintetizando e organizando com detalhes a proposta a ser 

levada ao presidente Vargas (VIEIRA, 1939, 1940b).  

Vieira, então, seguiu em defesa e na organização da chamada “linda ideia”, reunindo-

se aos outros amigos, políticos e interessados dispostos a executar o projeto dentro de um 

programa político de desenvolvimento bem mais ousado. Incluem-se na narrativa os irmãos 

Arnaldo e Carlos Guinle, o Prefeito Egon Prates, Franklin Sampaio e o Sr. Hungria Machado.  

Armando Vieira produziu um livro com uma coletânea de artigos seus publicados no 

jornal “O Commercio” em 1938, engajando-se e aos interessados que participaram, segundo 

ele, com bastante entusiasmo, idealizadores de um projeto bem maior. Vieira conta a história 

dessa ideia de projeto com todos os detalhes, faz a ampliação da proposta, como realizá-la 

para a cidade de Teresópolis.  

O que identificamos ao analisar os textos do projeto tríplice de Armando Vieira (1939) 

e do memorial da autoestrada Rio-Teresópolis, dedicado e entregue como um projeto ou guia 

ao Presidente Getúlio Vargas, também de Armando Vieira (1940), foi que ambos os livros 
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possuíam um formato de projeto a ser realizado. As análises, as justificativas colocadas por 

escrito, organizadas e desenvolvidas por Armando Vieira, continham todos os detalhes para a 

defesa e a realização daqueles empreendimentos desejados (VIEIRA, 1939a, 1940b). 

Vimos que esse projeto do parque nacional de Teresópolis, o futuro PARNASO, 

esteve relacionado a várias outras pessoas interessadas na sua execução. Incluiu projetos 

urbanos, a nova autoestrada, melhores hotéis, garantias em terras oferecidas
86

 ao governo da 

União, para um grande investimento local.  

No segundo ano do Estado Novo, após a inauguração de dois parques nacionais, o 

Itatiaia e o Iguaçu, proprietários de terras e investidores – entre eles, uma das maiores fortunas 

brasileiras, a dos irmãos Guinle. Assim, esses influentes comerciantes e políticos ofereceram 

seu apoio e convidaram Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, a participar do 

desenvolvimento de Teresópolis e investir na estrutura e em atrativos das cidades serranas.  

Os livros de Armando Vieira (1939, 1940) nos explicam, sobretudo, que além da 

centralidade da cidade em atrações montanhistas, houve um componente unificador da 

política local junto ao Presidente Vargas. Houve um acordo com garantias de doações de 

terras, facilitando ainda mais a escolha de criar-se um parque justamente ali em Teresópolis, 

ícone do turismo e do montanhismo da região serrana fluminense, próxima à capital federal.  

Mas qual teria sido a ligação do presidente, além da política e do desenvolvimento 

nacional e regional, com a cidade de Teresópolis? 

Laerth Almada, jornalista e escritor teresopolitano
87

 foi quem descreveu um registro 

de testemunhos sobre as vindas de Getúlio Vargas a Teresópolis. O registro dessa história está 

nas entrevistas da história teresopolitana, publicadas pelo jornalista Laerth Almada na ocasião 

do centenário de Teresópolis (1881-1991).  

Funcionários mais antigos do PARNASO afirmaram que quase nunca se via o 

presidente nem se tiravam fotografias dele, fora as pouquíssimas oficiais, e que a serra era, 

para Getúlio, principalmente um local de repouso e lazer. Muitas vezes, vinha o presidente 

mesmo sozinho, acompanhado apenas por um homem de sua confiança, e, também, 

costumavam ir para uma espécie de lugar afastado, para onde Getúlio Vargas se retirava, um 

abrigo chamado “a gruta do presidente” (PARNASO, Com. pess. 2018). 

A atração de um parque nacional na Serra dos Órgãos e o fato de o sistema urbano se 

tornar definitivamente acessível aos automóveis beneficiaria o acesso para uma elite que já 

                                                             
86

 Ver o decreto-lei nº 6.153, de 30 de dezembro de 1943 (BRASIL, 1943) sobre a doação do Sr. Arnaldo Guinle 

em terras para a União, nas imediações do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
87 É possível encontrar, hoje, entre obras de autores teresopolitanos, livros de Laerth Almada no site da Estante 

Virtual. Disponível em: <www.estantevirtual.com.br>. Acesso em: 29 jan. 2019 (N.A.). 
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frequentava a serra, afirmação confirmada por Vieira no memorial da autoestrada para o 

Presidente Getúlio, na obra sobre a história de Teresópolis e os anos de dedicação do autor às 

causas da cidade (VIEIRA, 1938a, 1939b, 1940c). 

Essa ideia de um parque nacional serrano, complementar ao traçado de uma nova e 

moderna estrada de rodagem, foi descrito por Armando José Vieira (1939, 1940) para um 

parque nacional em Teresópolis : uma linda ideia, um atrativo turístico digno da capital, um 

local que já existe e merece ser preservado e uma obra complementar à importância da 

estrada Rio-Planalto
88

.  

Para a realização futura do parque, ainda um projeto (que seria levado ao Presidente 

Getúlio Vargas para aprovação), o traçado da moderna autoestrada desembocaria na larga 

avenida de acesso à cidade pela Boa Vista ou Soberbo. A avenida que já existia por iniciativa 

do Prefeito Tenente Egon Prates junto ao Dr. Arnaldo Guinle, seus idealizadores principais, 

segundo Armando José Vieira (1939).   

O projeto, assim detalhado, é citado por Armando José Vieira, no livro de 1939, já 

como um projeto vencedor, que seguiria lado a lado com sua cidade e com a capital, um dos 

maiores atrativos locais e comparável aos melhores do gênero no mundo. Teresópolis, cidade 

que era um atrativo turístico por si só.  

Naqueles anos, as florestas eram próximas e o clima de altitude semelhante ao 

europeu, as paisagens urbanas e rurais estavam entremeadas de muito verde (por isso foi 

considerada a “joia verde” da serra). Certamente iria se tornar um centro das atrações na 

região serrana, digno de comparação a todas as outras atrações da capital nacional, o Rio de 

Janeiro. 

Passado e presente analisados, podemos indicar que uma previsão estava correta: sobre 

a tendência de Teresópolis tornar-se uma potência turística, segundo Alberto Ribeiro Lamego.  

A proximidade com a capital federal, o Rio de Janeiro, e o uso da prodigalidade da natureza 

serrana a partir da inauguração da linha férrea em 1908 atraiu um número crescente de 

pessoas e toda a movimentação de divisas, de toda sorte de comércio, especialmente a 

valorização das terras e da construção civil, com novas casas e chácaras. 

“O vilarejo de 1890 já em 1920 apresentava 7.200 habitantes, contando o município 

18.628. Em 1940 a população da cidade é de 10.049 pessoas e a do total municipal é de 

29.799” (LAMEGO, 2007, p. 216). 

                                                             
88 Auto-Estrada Rio de Janeiro-Planalto Serrano, com acesso asfaltado para Teresópolis e Nova Friburgo-RJ 

(N.A.). 
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O motivo do uso e do aproveitamento daquele exato lugar também está explicado 

através da história de Teresópolis. Antigo vilarejo de Santo Antônio do Paquequer, a futura 

Teresópolis era, para Alberto Ribeiro Lamego, um dos setores fluminenses de 

desenvolvimento e objeto de estudo.  

Conceituada por Lamego como uma “cidade natural”, por sua beleza, suas montanhas 

e seus extraordinários contrastes da natureza, a localização, o clima: “[...] seus fatores naturais 

criando um cenário inigualável em toda a Serra, inevitavelmente conduziriam os homens a se 

juntarem ali” (LAMEGO, 2007, p. 216). 

O modelo de parque nacional como espaço para turismo e ciência, também 

demonstrando a importância em se realizar um parque nacional exatamente ali, na Serra dos 

Órgãos, apareceu na defesa de um parque nacional brasileiro na década de 1930, apresentada 

pelo Museu Nacional através dos cientistas de Edgard Roquette Pinto e Laurence Vail 

Coleman – incluindo a proteção integral da Serra dos Órgãos – na Conferência I de Proteção à 

Natureza em 1935. 

 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos ou de Therezópolis será também um ponto 

de attracção dos mais interessantes, dados a sua proximidade desta Capital e a 

facilidade de attingil-o (sic). Ao lado da cidade encantadora das serras, que por si só 
já é um objectivo turístico, póde ser alcançado em duas horas de viagem pela estrada 

de rodagem directa do Rio de Janeiro ao Planalto, encerrando os conhecidos picos 

“Dedo de Deus”, “Pedra Assú” e “Frade” e o “Campo das Antas” a mais de dois mil 

metros de altitude, onde a temperatura, a fauna, a flora mudam, completamente, o 

ambiente a que estamos habituados, constituirá, certamente, o centro das attracções 

de que é tão rica a nossa incomparável capital. Será pois vencedora, estou certo, a 

idéa da criação desse parque nacional. Criação, digo mal, pois ele existe, trata-se 

apenas de preserval-o, regulamental-o (sic), desapropriando as terras que o formam e 

melhorando-lhe [...] (VIEIRA, 1939, p. 31) 

 

Assim, essa obra dos anos finais da década de 30, elaborada entre os artigos do jornal 

“O Commercio”, conversas, planejamentos e boas ideias entre 1938-39 sobre Teresópolis 

deram origem ao livro Teresópolis: a autoestrada, hotéis e o parque nacional (VIEIRA, 

1939). Chamou-nos bastante a atenção, o formato de proposta e a defesa de projetos em livro 

encadernado que o autor apresentou: um projeto de desenvolvimento tríplice para Teresópolis 

e a região serrana fluminense. 

Em um artigo publicado no Jornal “A Manhã” de janeiro de 1942, o autor que se 

subscreve “C.” analisou vários aspectos da existência de parques e do PARNASO, 

percorrendo várias dimensões do sentido da existência de um parque nacional ali, na Serra dos 

Órgãos. O autor ressaltou, como primeira vantagem, a política maior da preservação da 

natureza em vários países do mundo e o uso do modelo de parques para tal razão. Em segundo 

lugar, estão os estudos e as descobertas para a ciência, a fauna e a flora locais que tal 
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preservação proporcionaria – o sentido ecológico da conservação da região do Soberbo e 

todas as paisagens relacionadas ao alto da Serra do Mar. E, em terceiro lugar, está a 

divulgação e a contemplação, para a população, de uma paisagem preservada, que poderia ser 

avaliada por aqueles que amam a natureza ou a veem como um fator econômico, ou mesmo 

sagrado. 

Quem foram essas pessoas envolvidas com a criação do parque? Elas pertenciam a 

diversas categorias da sociedade ou da elite local, desde proprietários abastados com áreas 

extensas de terras, florestas e montanhas, políticos, profissionais liberais locais. Essa elite de 

empreendedores que já sabia sobre a valorização imobiliária crescente e que o 

desenvolvimento de estradas e hotéis traria mais prosperidade aos investidores e à cidade 

como um todo (VIEIRA, 1939; LAMEGO, 2007). 

A leva sazonal de veranistas ou moradores amantes da natureza da Serra do Mar no 

inverno, políticos e gestores, representantes dos movimentados clubes de serviço como o 

Touring ou o Rotary e o esporte montanhista e excursionista divulgado pelo Centro 

Excursionista Brasileiro (CEB) faziam todos esses investimentos ter um sentido. Por que 

investiam e desejavam ir para a serra, exatamente ali? 

Os investimentos envolviam a valorização das terras, da hotelaria, dos restaurantes, do 

comércio e até mesmo de cassinos proibidos. O grupo sabia que o forte turismo em áreas que 

já eram opções preferenciais de férias e investimentos em terras e chácaras seria cada vez 

mais procurado e valorizado, ainda mais com um parque nacional.  

A cidade já era a opção de fins de semana para atividades de lazer, bailes, passeios, 

chegando a rivalizar com Petrópolis. Oferecer melhores estruturas de nível internacional para 

o turismo em geral, assim como para montanhistas e excursionistas, seria uma valorização 

certa dos terrenos das famílias proprietárias como os Guinle e os Machado. Teresópolis e toda 

a região floresceriam com a “modernização” do acesso, as estradas bem estruturadas e 

melhores hotéis e serviços na visitação à Serra do Mar. Teresópolis e as cidades altas na Serra 

do Mar, situadas a mais de 900 m de altitude eram, e ainda são, um símbolo de uma espécie 

de migração estacional. 

A partir da inauguração da linha de trem ou cremalheira em 1908, a subida para os 

vilarejos serranos e a região do rio Paquequer tornou-se mais fácil, aumentando a circulação, 

o comércio e o valor das terras para os que procuravam preferencialmente a serra fluminense, 

seguindo de Magé-Guapimirim, Teresópolis e da histórica Petrópolis, e Nova Friburgo, nos 

verões cariocas (LAMEGO, 2007). 
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Lamego conta que a freguesia do pequeno vilarejo de Santo Antônio do Paquequer, 

elevada a município em 1891, era a de menor população no estado, contava com 2.738 

pessoas e apenas 1.698 residentes. Mesmo assim, a freguesia foi elevada à categoria de cidade 

e batizada em homenagem à imperatriz Tereza Cristina. Teresópolis não só foi elevada à 

categoria de cidade em 1891 como também foi declarada capital do Estado do Rio de Janeiro, 

embora isto não tenha se realizado ao final, por falta de acessos e comunicações. “Era, porém, 

uma advertência oficial, em que o próprio governo reconhecia o local como privilegiado por 

seus fatores naturais, para a formação de uma importante cidade” (LAMEGO, 2007 p. 201). 

O desenvolvimento tão esperado da cidade considerada como a “joia da serra” só se 

concretizaria na segunda década do século XX; o acesso por barco, “o vaporzinho”, a 

inauguração da linha do trem e melhores comunicações com o vilarejo demorariam ainda 

quase 30 anos. Uma antiga concessão feita no século XIX ao barão de Mesquita e ao 

comendador Domingos Moutinho se referia a uma linha férrea que não se concretizou e 

deveria ir de Niterói a Porto Marinho, na margem do Paraíba, passando por Teresópolis até o 

vale do Paraíba. 

No ano de 1901 a concessão foi comprada por 200 contos de réis por José Augusto 

Vieira, pai de Armando José Vieira, um dos idealizadores do PARNASO, engenheiro e 

escritor. Armando publicou a história da estrada de ferro e o trabalho de José Augusto Vieira 

para o desenvolvimento da cidade, os percalços e as expectativas na realização da linha férrea 

de Magé a Teresópolis, até a inauguração em 1918 (VIEIRA, 1938; LAMEGO, 2007). 

 

 

Figura 20: Mapa da Serra – Iconografia da Serra dos Órgãos, atribuído a Marc Ferrez. 

Fonte: Casa da Memória Arthur Dalmasso. 
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Com a linha de trem parcialmente inaugurada em 1904 e uma pequena usina 

hidrelétrica, iniciadas pelo pai de Armando José Vieira, o engenheiro José Augusto Vieira, a 

pequena cidade ganhou algumas facilidades e “estava pronta para realizar seus destinos de 

cidade de turismo” (LAMEGO, 2007, p. 216).  

Cresceram também as aquisições de terrenos, as vendas de lotes, construíram-se casas, 

chácaras e palacetes, e Teresópolis chegou a rivalizar com Petrópolis no volume de veranistas. 

Em 1920, o município de Teresópolis contava já com 18.628 habitantes.  

No final da década de 1930, a sequência das ideias do projeto tríplice – autoestrada, 

hotéis e parque nacional – é esclarecedora. Trazida por Edgard Chagas Doria até Armando 

Vieira entre 1938-1939, ao projeto escrito e ampliado por Armando Vieira – o parque e o 

traçado das primeiras fronteiras que coincidiam com parte da autoestrada – incluíram-se, 

como soubemos, várias outras personagens e interesses, além da linda ideia de Chagas Doria 

e do próprio autor. A participação comercial e imobiliária dos irmãos Carlos Guinle e Arnaldo 

Guinle, entre outros do grupo dos oito, foi aparecendo no decorrer da proposta (VIEIRA, 

1939).  

Os Guinle foram os autores das primeiras e maiores doações de terras em áreas de 

florestas, montanhas e áreas a serem protegidas para os setores de captação de água urbana. A 

família Guinle, no entorno da futura sede do parque nacional
89

, manteve vários terrenos para 

loteamentos no setor nobre da entrada da sede do parque; no ano anterior, o Prefeito Tenente 

Egon Prates, junto a Arnaldo Guinle, foi citado por Armando Vieira (1939) pela atuação na 

construção da avenida central de Teresópolis e por sua ligação com a futura autoestrada. 

Dentre os participantes da ideia, temos mais a referência de Franklin Sampaio e Hungria 

Machado, este último, com terras na divisa de altitude do futuro parque, a 1480 m entre 

Teresópolis e Petrópolis.  

Está aqui descrita a participação dos oito idealizadores do PARNASO: o primeiro, 

associado do Touring Club e filho de um diretor do clube, Edgard Chagas Doria; o próprio 

autor que escreveu sobre a linda ideia, um projeto tríplice para Teresópolis incluindo um 

parque nacional, o engenheiro e escritor Armando Vieira; os irmãos milionários e 

proprietários de vastas terras junto ao parque nacional: Carlos e Arnaldo Guinle; o tenente e 

prefeito de Teresópolis na época, Egon Prates; um amigo do círculo político de Getúlio 

Vargas, Franklin Sampaio, proprietário em Petrópolis de uma chácara próxima ao futuro 

                                                             
89 Os terrenos dos Guinle, vizinhos às doações das terras, deram origem a loteamentos luxuosos em áreas 

exatamente vizinhas ou bem próximas ao parque nacional, sede de Teresópolis, hoje conhecidos como bairros ou 

condomínios finos: Granja Guarany e Granja Comary (N.A.). 
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parque nacional; e Hungria Machado, proprietário de terras nas fronteiras mais altas do 

PARNASO, entre Teresópolis e Petrópolis. 

Foram esses sete proprietários, fazendeiros, políticos, empresários associados ou 

dirigentes de clubes de serviço, unindo interesses comuns a interesses próprios para o 

desenvolvimento serrano fluminense, que conseguiram, em um ano, a realização do decreto 

de criação do parque serrano. Os sete companheiros e mais um, junto à pronta decisão da 

Presidência da República, fizeram com que Getúlio Vargas fosse o oitavo idealizador do 

PARNASO. 

É certo que um grupo coeso, os oito idealizadores de Teresópolis, unidos em uma forte 

vontade de realização de obras e melhorias para a cidade de Teresópolis (também 

considerando toda a região da Serra do Mar) conseguiu um investimento federal de vulto, em 

um projeto que já nasceu com uma grande contrapartida em terras, com belíssimas paisagens. 

E a preservação da natureza serrana era, certamente, a garantia do futuro turístico e do 

abastecimento de água vital das cidades.  

Além disso, também foi visível que, para alguns proprietários (Figura 21), uma 

localização garantida e contígua à futura área nobre e de natureza protegida pela União, um 

parque nacional, certamente causaria a valorização de suas terras.  

Vieira utilizou o estudo de um colega, Franklin Araújo, que, aos domingos, escrevia 

comentários no mesmo Jornal do Commercio sobre o turismo científico norte-americano: 

traduções do See America First. Fala da propaganda inteligente dos argentinos, facilitando o 

acesso ao Parque Nacional Nahuel-Huapi e suas estruturas como resultado de um alto 

investimento do governo argentino: 

 

O Japão tem mais de 50 parques nacionais e a grande nação Argentina, além de 

outros, o notável parque da região dos lagos Huapi, provido de todo apparelhamento 
(sic) moderno, expresso em magníficos hotéis,- dos quaes o ultimo inaugurado, 

admirável de beleza e conforto, – o hotel Llao-Llao, no parque nacional Nahuel-

Huapi, custou ao governo, (sic) cerca de 40 mil contos! – esplêndidas estradas e 

confortáveis embarcações para os passeios e excursões pelos pontos mais pitorescos 

dos lindos lagos de águas azues que reflectem, como espelhos de Crystal, os 

aspectos encantadores das altas montanhas que os cercam e guarnecem [...] 

(VIEIRA, 1939, p. 29) 

 

 

O texto de Armando Vieira demonstra, já na proposta, a sugestão de a preservação de 

florestas junto ao condomínio luxuoso da Granja Comary fazer parte do acordo de criação do 

parque nacional e, também, uma promessa: parte das terras pertencentes aos Guinle ficariam 

intocadas para a preservação dos mananciais de água para Teresópolis. 
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À mesma maneira de Rebouças para o Brasil, Armando Vieira e o grupo dos oito 

idealizadores do PARNASO em 1939 se perguntaram, novamente, ao propor um terceiro 

parque nacional, justamente ali, centralizado entre três cidades, na linda Serra dos Órgãos: 

“Por que não seríamos também assim?” (VIEIRA, 1939, p. 28-30). 

 

 

 

Figura 21: Dr. Carlos Guinle (à direita) e Dr. Pedro Ferreira Serrado. Sociedade Amigos de Teresópolis. 

Objetivando, sobretudo, a construção da estrada direta Rio-Teresópolis (1948) 

Fonte: Arquivo da Casa da Memória de Teresópolis – Arthur Dalmasso: coletânea de textos e iconografia sobre a 

Granja Comary e a Família Guinle. 

 

 

Seria, ainda essa avenida – prolongamento da estrada directa do Rio de Janeiro – o 

limite inferior do Parque nacional, até a margem do Rio Paquequer, a cerca de mile 

quinhentos metros do seu ponto inicial. Todo o seu longo percurso se faz em terras 

do Dr. Carlos Guinle, ficando á (sic) sua direita a incomparável Granja Comary e á 
esquerda, terras improdutivas e impróprias á cultura, cobertas de frondosas mattas, 

que sua incorporação ao Parque Nacional viria preservar, antes de serem totalmente 

perdidas. Seguiria o limite do Parque, pelo rio Paquequer acima, margem direita, 

compreendendo a grande área pertencente á Prefeitura local até a cota 1200 metros, 

onde se acha a represa da usina hydro-electrica da Granja Guarany, do Dr. Arnaldo 

Guinle, e que será o ponto de captação dos mananciaes de abastecimento d´água á 

cidade. Dessa cota 1200 para cima, vertentes desses mananciais, os terrenos 

pertencentes ao Dr. Arnaldo Guinle, não poderão ser aproveitadas e não o serão, 

conforme compromisso espontaneamente assumido pelo Dr. Guinle, vindo ao 

encontro das necessidades públicas. (VIEIRA, 1939, p. 33) 

 

 

Se para alguns a preservação da natureza estava em primeiro lugar, as terras 

prometidas pelos componentes do grupo dos oito foram colocadas no texto como terras de 

pequeno valor, facilitando o empreendimento do parque. O que possibilitou a criação do 

parque nacional fez certamente parte de trocas negociadas previamente e traria benefícios 

inegáveis ao setor imobiliário seleto dos vizinhos mais afortunados, participantes do grupo 

(VIEIRA, 1939, p. 33-35). 

Para Armando Vieira, a preservação da natureza e a depredação das matas e 

queimadas eram também uma preocupação: 
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O Parque Nacional da Serra dos Orgaos (sic) ou de Therezopolis (sic) será uma obra 

complementar da construcção da grande estrada de rodagem directa para o Planalto. 

Será uma consequência dessa rodovia, um dos elementos de sua formação. 

Projetando-se o desenvolvimento dessa estrada, na Serra, pelos valles dos rios 

Soberbo e Garrafão, seria o seu traçado o limite natural do Parque que 

comprehenderá todas as terras desses valles, desse traçado para o alto das encostas, 

abrangendo as nascentes desses rios. Comprehenderá a parte alta das antigas 

fazendas da “Barreira” e do “Garrafão”, actualmente abandonadas, sem qualquer 

espécie de cultura, victimas do machado impiedoso, servindo antes á (sic) 

localização de pequenos ranchos de palha, que lhe enfeiam o aspecto, de onde parte 

sob a forma de exploração de lenha ou sob o pretexto das roças de mantimentos, a 
depredação de lindas mattas, cuja obra de devastação é completada pelo fogo 

calcinador da terra, esterelizador das sementes e aniquilador dos animaes. (VIEIRA, 

1939, p. 32)  

   

Vieira tornou-se uma espécie de padrinho da ideia e, após o decreto de criação, foi o 

único do grupo dos idealizadores a manter constância, tanto na escrita e na divulgação quanto 

no envolvimento direto com o projeto de instauração e de obras. Reconhecido como um 

importante colaborador junto ao administrador Gil Vicente Sobral Pinto, durante toda a 

primeira década de existência do PARNASO, recebeu a homenagem institucional e uma 

fotografia de busto ocupando uma página na revista nº 01 do parque (SOBRAL PINTO, 1949; 

VIEIRA, 1939a, 1940b, 1955c).  

A revista institucional nº 01 do PARNASO (Produto “Safra do PARNASO”), possui 

uma série de imagens do parque de uma década de existência, organizada por Gil Sobral 

Pinto, que apresenta Armando José Vieira como idealizador do projeto do parque nacional 

(SOBRAL PINTO, 1950)  

Não sem dificuldades políticas ou apelos para a resolução dos problemas locais com 

mais investimentos, adequados aos que já haviam sido propostos nos anos anteriores, 

Teresópolis e o PARNASO passaram, entre 1940-46.  

No Jornal Agrícola
90

 de julho de 1946, consta um artigo sobre a potencialidade de 

Teresópolis e o enfrentamento dos problemas da cidade, em uma análise intitulada “Turismo 

sem jogo”. O artigo trata da complacência do governo para com os locais de cassinos em 

Teresópolis e de como poderia ser uma mudança de rumos e investimentos que ampliassem os 

potenciais de um turismo saudável.  

O autor comenta sobre outros países investirem em um turismo acessível, organizado, 

com alimentação sadia e que os preços da hotelaria em Teresópolis estavam exorbitantes; 

hotéis estavam fechando por má administração. Gil Sobral Pinto, administrador do 

PARNASO, é o entrevistado, e comentou diversos aspectos que impediam a modernização do 

turismo em Teresópolis:  

                                                             
90 Casa da Memória de Teresópolis Arthur Dalmasso – Doação de Wanderley Peres (Anexo digital “Safra do 

PARNASO”). 
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O agrônomo Gil Sobral Pinto apresentou as dificuldades que impedem a aceleração 

do progresso turístico em Teresópolis e as soluções para afastar tais óbices: Acha 

que  a Prefeitura local precisa ser provida de recursos para resolver seus problemas 

de água, esgotos, pavimentação, estradas para o interior do município, construção de 

mercado para as cooperativas de produtores, o governo federal regulamentando o 

funcionamento dos hotéis em vias de fechamento mediante desapropriações e 

concessões de exploração com garantia de lucro diante dos preços que fugissem à 

exorbitância, já amplamente reclamadas. (SOBRAL PINTO, 1946) 

 

Quinze anos após a criação do PARNASO, ainda encontramos registros da dedicação 

de Armando Vieira ao tema, numa divulgação exclusiva sobre o parque nacional no Boletim 

Agrícola de junho de 1955
91

, quando Vieira se tornou diretor dos Serviços de Divulgação 

Agrícola
92

. Há toda uma página publicada sobre a história e atrativos turísticos do PARNASO 

e sobre a criação e as finalidades da existência (missão) do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (VIEIRA, 1955). 

No Boletim Agrícola de 30 de junho de 1955 (Figura 9), Vieira fez menção às 

paisagens e aos aspectos da natureza e da ecologia da fauna, relatos de impacto sobre a fauna 

na construção de estradas e os “já raros encontros com antas”. Esse artigo, justamente, tratou 

de divulgar o PARNASO através de um resumo da história da criação e das finalidades (ou 

missão) do Parque Nacional da Serra dos Órgãos para o conhecimento básico dos leitores 

sobre sua história, missão, natureza e sobre o apelo turístico após 15 anos de existência.   

O artigo de Armando Vieira (1955) também descreveu, objetivamente: a criação, a 

planta para o traçado da área prevista para o parque nacional, as finalidades (ou missão), os 

aspectos fisiográficos e o acesso para automóveis como propaganda turística. Na sua página 

de divulgação agrícola também há uma chamada de propaganda turística para o parque em 

quatro línguas: português, francês, alemão e inglês. A exploração turística é um ponto 

fundamental da economia teresopolitana.  

Há, no texto, referência à existência de uma planta geodésica que continuava a ser 

referência nos trabalhos de demarcação e questões de terras, desapropriações futuras que 

fossem necessárias ao estabelecimento do PARNASO. As medidas de fronteiras que ainda 

não tinham sido finalizadas e o traçado definitivo que previa 8.470 hectares, segundo o autor, 

ainda não haviam se estabelecido quinze anos após a criação do parque, desde 1941 até a data 

da publicação do boletim, no ano de 1955: 

 

                                                             
91

 Ver Vieira (1955), sobre: Finalidades (Missão) do Parque Nacional – Boletim de Informação Agrícola de 30 

de junho de 1955. 
92 A sigla usada por Armando Vieira foi “o P.N.S.O.”, incluindo a missão, a fisiografia, o histórico de criação e 

chamadas em quatro línguas, um convite à visitação e ao turismo nacional e internacional (N.A.). 
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Segundo informações que reunimos, a planta geodésica datada de novembro de 1941 

e organizada por uma firma especializada, para servir de orientação inicial às 

necessárias desapropriações, prevê para o Parque uma área total de 8.470 hectares, 

abrangendo os municípios de Magé, Petrópolis e Teresópolis. A Zona de 

Teresópolis, a menor de todas é, como as demais, agressivamente rochosa e 

acantilada (sic), apresentando matas de reconstituição em diferentes estágios. Foi 

escolhida para sede não só por apresentar condições excepcionais de acessibilidade – 

dista um quilômetro da estação do alto de Teresópolis por estrada asfaltada – como 

por que dela se atingem, com maior facilidade, os picos e se descortinam os mais 

belos panoramas da Serra dos Órgãos. (VIEIRA, 1955) 

 

Gil Sobral Pinto, por ocasião de uma palestra sobre parques florestais e excursionismo, 

citou um anteprojeto de Regimento de Parques Nacionais em 1942 para a Seção de Parques 

Nacionais do Serviço Florestal
93

, e o publicou no Boletim do Clube de Excursionismo do Rio 

de Janeiro (CERJ), em 1947.   

Sobral Pinto tratou dos objetivos e das finalidades do parque nacional: 

 

São finalidades desse Parque: 
a) Econômica 

Pela proteção dos mananciais abastecedores das populações ribeirinhas, 

complementação de obras da baixada fluminense, manutenção das florestas 

protetoras e remanescentes e preservação das terras a jusante contra os efeitos da 

erosão das enchentes. 

b) Turística 

Pela exploração do turismo paisagístico, alpinista e excursionista; desenvolvimento 

do turismo organizado como fonte higiênica, recreativa e de vitalização econômica. 

c) Científica: 

Pelo estudo da flora, da fauna e da geologia regionais, reconstituição parcial das 

duas primeiras e preservação dos monumentos geológicos. (SOBRAL PINTO, 
1947) 

 

A partir do decreto-lei 1822, de criação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos em 

1939, as atividades administrativas só se iniciaram em setembro do ano seguinte: 

 

Os trabalhos administrativos do P.N.S.O foram iniciados e desenvolvidos pelo Eng. 

Agrônomo Gil Sobral Pinto, a partir de 20 de setembro de 1940 nos terrenos 

circunjacentes à então Caixa d´Água, hoje Bosque Santa Helena, em territórios 
doados pelo Estado do Rio. (VIEIRA, 1955) 

 

Segundo Gil Sobral Pinto, os parques nacionais no Brasil teriam quatro objetivos 

principais e três finalidades: 

a) Manter as florestas protetoras e remanescentes; 

b) Criar, nas respectivas regiões, em colaboração com a Secção de Silvicultura, as 

florestas modelo; 

c) Aumentar o patrimônio cultural e artístico do País, através do estudo da Flora e 
Fauna indígena, da geologia e das belezas naturais; 

d) Desenvolver o turismo organizado. 

 

II – Das Finalidades: 

                                                             
93 A propósito, ver Gil Sobral Pinto (Boletim do CEB, 1947); das finalidades e missão do PARNASO onde o 

autor também localizou a relação institucional da Seção dos Parques Nacionais com a Seção de Silvicultura no 

Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio – MAIC. 
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1ª – Científica 

2ª – Turística 

3ª – Econômica 

(SOBRAL PINTO, 1947) 

 

Em outra publicação, o administrador do PARNASO, Gil Sobral Pinto, descreve a 

missão, ou as finalidades do parque, na revista comemorativa de uma década de existência – 

Revista nº 01 do PARNASO. Sobre as finalidades do Parque Nacional da Serra dos Órgãos:  

 

Para pesquisas científicas, para o aprimoramento da sensibilidade artística, 

contribuindo para elevação cultural do País, a conservação dos mananciais de água 

ás populações ribeirinhas e a preservação das matas e de suas montanhas 

acantiladas, prevenindo os efeitos da erosão tão prejudiciais à grandiosa obra de 

saneamento da baixada Fluminense, conferem ao Parque alto sentido econômico. 

(SOBRAL PINTO, 1950, p. 7) 

 

Ao descrever sobre as finalidades do parque nacional, ao que chamamos hoje missão 

institucional, Armando Vieira também informou ao leitor que o parque tinha como finalidade 

econômica a proteção ao acesso à água potável para a população ribeirinha local, 

demonstrando uma preocupação com a prevenção da erosão das enchentes e a relação com a 

conservação das matas. Relatou também que o trecho de Petrópolis estava bastante devastado 

(VIEIRA, 1955). 

 

      2.3.1 Bertha Lutz na proteção à natureza, criação e ampliação dos parques nacionais no 

Brasil e o PARNASO (1950-54) 

 

Um relatório entregue ao Ministério da Agricultura pela naturalista e cientista do 

Museu Nacional Bertha Maria Julia Lutz
94

 (1894-1976), documento datado de janeiro de 

1954, trata de uma série de visitas ou excursões ao estado do Rio, desde o Itatiaia, Serra da 

Mantiqueira, Serra da Bocaina e na Serra do Mar, que a cientista fez com ajuda de um 

funcionário do Museu Nacional, Venâncio Fernandes, sobre a situação da preservação das 

florestas no entorno dos nossos parques nacionais fluminenses. 

Essa viagem de Bertha Lutz deu-se exatamente um ano antes da afirmação de Vieira 

sobre a devastação no trecho de Petrópolis. As excursões da cientista incluíram o PARNASO 

e a pouco conhecida Serra da Estrela e possuem o testemunho de Bertha Lutz em relatos sobre 

                                                             
94

 Ver Margaret Lopes, Lia Gomes Pinto de Souza, Mariana Moraes de Oliveira Sombrio.A Construção da 

invisibilidade das mulheres nas ciências: a exemplaridade de Bertha Maria Julia Lutz ( 1894- 1976). Revista 

Genero-UFF.Niteroi,!v.5,!n.1,!p.!97-109,!2.!sem.!200; Os lugares de Bertha Lutz na História .Anais do XVII 

Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SP UNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 

2004. Cd-rom; Para ler Bertha Lutz.Cadernos Pagu (24), janeiro-junho de 2005, pp.315-325. 
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o desmatamento, além da confirmação de que a devastação
95

 continuava, fora das Unidades 

de Conservação, em diversas localidades fluminenses (LUTZ, 1954). 

A participação direta ou as citações sobre a presença pessoal da cientista e bióloga 

Bertha Lutz na criação dos parques nacionais na Era Vargas, durante a década de 1930, não 

foram detectadas na documentação, mas dois registros mereceram nossa atenção, na década 

de 1950 até 1955. 

A primeira descoberta reveladora encontrada foi a de que a cientista Bertha Lutz se 

dedicava ativamente à questão dos parques nacionais. Há um raro áudio seu, de uma palestra 

gravada, com data provável a partir de 1950, cujo tema tratava sobre parques e reservas no 

mundo todo.  

O áudio disponível no produto digitalizado, “Safra do PARNASO” se refere a uma 

viagem que Bertha Lutz fez para estudar a situação internacional da preservação da natureza e 

de parques nacionais, entre outros modelos, e quando retornou para o Brasil trazendo notícias 

do mundo sobre parques e reservas naturais. Bertha fez a análise da situação brasileira e um 

apelo à preservação “fora das fronteiras dos parques nacionais”. Essa gravação situa-se, 

provavelmente, nos primeiros anos da década de 1950, ainda sob o Governo Vargas. 

Bertha Lutz afirmou, em sua fala, que já existiam os três parques inaugurados entre 

1937-39 e também uma polêmica sobre um novo parque nacional na Bahia, ou seja, na data 

da palestra, já havia acontecido a criação dos parques nacionais do Brasil: o Itatiaia, o Iguaçu 

e o nosso objeto, o da Serra dos Órgãos, assim como foi citada a polêmica da categorização e 

da criação do Parque Nacional das Cachoeiras de Paulo Afonso-BA (Figura 22). 

Bertha Lutz avançou nas análises e nas discussões dos modelos e tipologias das 

unidades de proteção à natureza: o para que, de que forma, qual o regime e classificação 

dessas reservas naturais no mundo. Bertha Lutz falou também das nossas possibilidades de 

criação de parques nacionais e equívocos cometidos sobre esse assunto no Brasil. As suas 

reflexões sobre a existência, a tipologia e as ideias de parques e reservas no mundo todo, e 

sobre avanços da preservação da natureza em outros países também poderiam ser aplicadas ao 

Brasil, assim como a revisão da categorização do novo parque baiano no município de Paulo 

Afonso. 

Houve a crítica de Bertha Lutz sobre duas questões: a escolha do modelo a ser 

preservado e a mudança de categoria de um parque para monumento natural, no caso das 

Cachoeiras de Paulo Afonso-BA.  

                                                             
95 Sobre a história do uso e a devastação da Mata Atlântica brasileira, consultar Warren Dean (2004). 
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Para Bertha Lutz, aquela região baiana, apesar das suas quedas d´água e lindas 

cachoeiras, era uma região agreste e de caatinga, não adequada ao modelo de “parque 

nacional” e poderia ser recategorizada para “monumento natural”. Os esforços da União 

poderiam ser investidos em outras áreas brasileiras muito mais interessantes para um parque 

nacional (LUTZ, 1950). 

 

Figura 22: Cachoeiras de Paulo Afonso-BA. Fotografia de Mário Baldi. Ano de 1832 

Fonte: Coleção da Casa da Memória de Teresópolis Arthur Dalmasso – viagem didática para a família real. 

 

Entre outros parques, Bertha Lutz citou o PARNASO, chamando-o “o nosso, da serra 

dos Órgãos” e fez um apelo aos ouvintes para não desistirem de dar continuidade aos esforços 

de preservação, pois as áreas naturais, fora dos parques, ainda sofriam consequências da 

devastação; fora das fronteiras das nossas unidades havia muito a ser feito (LUTZ, 1950). 

O outro documento, o segundo encontrado com informações sobre parques nacionais 

brasileiros em sua caixa particular no Museu Nacional em junho de 2018, foi escrito em 

máquina de escrever, pela própria Bertha Lutz. Trata-se de um relatório ao Ministério da 

Agricultura, datado de 14 de janeiro de 1954.  

Esse relatório foi entregue e anexado à sua prestação de contas, logo após uma série de 

excursões a diversos locais do Estado do Rio de Janeiro, aos parques nacionais Itatiaia, Serra 

dos Órgãos e outras regiões, como a Serra da Estrela. O objetivo foi verificar a situação dos 

parques nacionais e as regiões de entorno, além de comparar os estágios atuais (década de 

1950) às descrições de antigos caminhos de naturalistas do século XIX. 
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Além da palestra em áudio de 1950, vimos que a cientista Bertha Lutz
96

 foi quem 

deixou registros de atividades científicas e do trabalho das comissões fiscalizadoras, nos 

Conselhos do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) e tratou, ao mesmo 

tempo, dos parques nacionais, da situação sobre a conservação, o desmatamento e fez coletas 

de fauna de anfíbios em diversas outras regiões fluminenses.  

Bertha Lutz fez comparações da situação ambiental e preservação das paisagens, flora 

e fauna, chamado por ela “nosso patrimônio natural”. Sua expedição de fiscalização 

aproveitou a oportunidade de comparar os ambientes naturais de alguns trechos do caminho 

com os mesmos locais das descrições de naturalistas do século XIX. 

No recibo datado de 31 de dezembro de 1953, anexo ao Relatório de Bertha Lutz 

(1954) ao então Ministério da Agricultura, antigo MAIC, estão descritos, em uma sequência, 

os lugares em que a cientista Bertha Lutz e seu assistente, técnico do Museu Nacional, 

Sr.Venâncio Fernandes, chegaram por automóvel. 

A seguir, as localidades e os caminhos escolhidos das excursões de fiscalização de 

Bertha Lutz pelo estado do Rio de Janeiro, como membro do Museu Nacional no Conselho de 

Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. 

Os caminhos percorridos por Bertha Lutz, quase na sua totalidade no Estado do Rio de 

Janeiro, foram: a saída do Distrito Federal, o Rio de Janeiro, Petrópolis (Serra da Estrela), 

Três Rios, Paraibuna, Nova Friburgo (Serra da Boa Vista), Cantagalo, Teresópolis (Serra dos 

Órgãos), Guapy, Magé, Barra do Piraí, Resende, Itatiaia; Passa-Quatro e Brejo da Lapa em 

Minas Gerais- no Alto Itatiaia, Mauá, Barreiras, Serra da Bocaina e a volta ao Rio de Janeiro 

(LUTZ, 1954). 

Conforme relatório para um órgão federal, o Ministério da Agricultura- MA, antigo 

MAIC, a cientista descreveu dados sobre a situação das florestas em pé e riqueza ou ausência 

de espécies da flora e fauna de batráquios. Em nosso estado do Rio de Janeiro, em 1953, 

Bertha Lutz e seu assistente Venâncio Fernandes fizeram, provavelmente, a primeira viagem 

que poderíamos hoje chamar de “monitoramento ambiental dos parques e do entorno das 

Unidades de Conservação integral”, em terras fluminenses e mineiras
97

. 

                                                             
96 Bertha Lutz fez as excursões de fiscalização pela Comissão de Fiscalização das Expedições Científicas no 

Brasil, acompanhada de seu assistente, o Sr. Venâncio Fernandes do Museu Nacional. Receberam ajuda de 

outros assistentes nas localidades e de funcionários dos parques nacionais visitados (LUTZ, 1954, p. 1). 
97 Hoje existe a Floresta Nacional de Passa Quatro-MG, região de matas remanescentes de Araucárias, outrora 

visitada por Bertha Lutz em 1953. As terras pertenceram à jurisdição do Instituto Nacional do Pinho, a partir de 

1941. A FLONA foi criada oficialmente pelo IBDF, Portaria nº 562 de 25/10/1968.  Ver em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Nacional_de_Passa_Quatro 

Acesso 16/06/2019 
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Nesse relatório, quatorze anos após a criação do PARNASO, a cientista ressaltou a 

necessidade de novas ações governamentais frente à devastação e à pressão destruidora sobre 

os ambientes naturais que continuavam. Bertha Lutz, após as excursões, afirmou ser 

necessária a ampliação dos territórios dos Parques Nacionais do Itatiaia, da Serra dos Órgãos 

e a criação do Parque Nacional da Bocaina (LUTZ, 1954, p.03). 

 

 

Figura 23: A cientista Bertha Lutz e feministas em solenidade:  almoço oferecido a Getúlio Vargas por 

ocasião do III Congresso Nacional Feminista. Salões do Automóvel Clube do Brasil, ao lado do Instituto 

Nacional de Música. Rio de Janeiro. Arquivo Nacional foto 1/12, Maria Luisa Bittencourt (3ª), Bertha 

Maria Júlia Lutz (5ª), presidente Getúlio Dornelles Vargas (6º), Jerônima Mesquita (7ª) e Henrique 

Aristides Guilhem, ministro da Marinha (8º). 

 Ano: 1936 

Bertha Lutz descreveu uma passagem ao final do relatório das excursões aos parques e 

localidades no estado do Rio de Janeiro, exatamente sobre os problemas do desmatamento de 

particulares e a ampliação do PARNASO, com ênfase no papel da recuperação natural, sem 

intervenções: 

 

O trecho de Nova Friburgo verificou-se a modificação drástica da flora primitiva e 

sua substituição em grande parte por plantas exóticas. Os remanescentes de floresta 

são quase insulares e a fauna se acha empobrecida, embora a serra da Boa Vista 

ainda renda exemplares raros de certas espécies anuras ainda frequentes na região 

sul do Brasil. 

Na Serra dos Órgãos a floresta ascende a 100 metros, nas imediações de Teresópolis 

para ser substituída por formações abertas em altitudes superiores a 1800 metros. A 

fauna é muito rica. Em ambos os casos a proteção é fornecida pelo Parque Nacional 
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da Serra dos Órgãos. Descemos a cavalo a Magé, em parte pela via antiga, em parte 

pela estrada que vem sendo rasgada. Podemos verificar de visu a destruição por 

loteador atrevido de uma zona riquíssima nas margens do rio Garrafão, loteador este 

de cujas mãos tenta o Serviço Florestal salvar estas matas pela desapropriação. Aliás 

a derrubada está se generalizando em toda vertente para o mar. [...] 

 

[...] A conclusão geral que se deduz das viagens realizadas é da necessidade de 

ampliar os Parques Nacionais, abrangendo o do Itatiaia toda a parte elevada da 

Mantiqueira, sendo creado mais um outro na Serra da Bocaina de preferência desde 

o litoral paulista fluminense, salvando as matas magníficas, que ainda existem nas 

encostas, subindo pelo vale do rio Mambucaba e abrangendo o morro do Sobrado e 
os campos nativos da Bocaina. Também o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

merece ser ampliado e deixado entregue à natureza, de acordo com o sábio dictame 

romano: “Quieta non movere”, isto é, deixai as coisas quietas em paz. 

 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1954. 

 

Bertha Maria Julia Lutz 

 

Naturalista classe “K” 

 

(LUTZ, 1954, p. 3, grifos da autora) 
 

 

2.4 O PARNASO hoje: missão e desafios 

 

Et ergo in PARNASO98 

 

 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), de acordo com o Plano de 

Manejo de 1980, citou um relatório de Elyowald Chagas Oliveira, um dos administradores do 

Parque (1956-1975)
99

, afirmando que, desde sua criação em 1939 até 1980, somente nos anos 

1942-1950, o PARNASO experimentou uma fase de grandes recursos financeiros, chegando a 

obter recursos maiores que a arrecadação do próprio município de Teresópolis.  

Também havia cerca de 100 jovens trabalhadores que, segundo o autor, esforçavam-se 

para manter, naqueles tempos áureos, seus empregos no parque nacional; os salários eram 

considerados diferenciados para a época, e os trabalhadores eram escolhidos, convocados e 

triados pela própria administração.  

O prestígio administrativo do PARNASO entrou em declínio em 1951, e os recursos 

decresceram verticalmente. Uma reorganização administrativa
100

 foi tentada junto ao governo 

federal em 1955, mas sem muito sucesso. O dinheiro das verbas, a partir de então, foi 

                                                             
98 Do latim: “Eu também estive no PARNASO”, uma metáfora e um convite a que conheçam e visitem o Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, a partir da Sede em Teresópolis-RJ (N.A.).  
99

 Disponível em: <https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/1631_20140903_153236.pdf>. 

Acesso em: 8 abr. 2019. 
100 Em meados da década de 1955-60, coincide com os preparos e a construção da nova capital, Brasília-DF 

(N.A.). 
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centralizado pela Federação, só saindo ao final do ano de exercício, e os trabalhadores e 

operários, agora servidores federais estáveis, segundo Elyowald C. Oliveira, “já não 

produziam tanto, nem tão disciplinarmente obedeciam” (IBDF&FBCN, 1980; ICMBIO, 

2008, p. 8). As afirmações do administrador do PARNASO, Elyowald C. Oliveira, 

demonstram mudanças significativas nas relações trabalhistas e administrativas da época. 

O aumento de visitação e circulação de pessoas e automóveis, a ocorrência de invasões 

no território protegido do entorno, o uso indevido de fogo e a falta de entendimento da 

população sobre a preservação da natureza trouxeram repercussões para a conservação e a 

administração do PARNASO, aumentando suas preocupações a partir da década de 1950, 

juntou-se a isso a diminuição de verbas e dos antes numerosos trabalhadores da década de 

1940, que mantinham o PARNASO (ICMBIO, 2008, p. 8-9). 

Os relatos sobre a pressão e o crescimento urbano, problemas de uso público, pressão 

de caça e comércio de animais silvestres, retirada de plantas, depredações no interior do 

parque, presença de loteadores avançando sobre áreas florestadas, agricultura com uso de 

fogo ou mudanças da biota (fuga de animais para outros espaços) devido às grandes obras (a 

autoestrada Rio-Teresópolis)
101

 foram e ainda são desafios, sempre uma grande preocupação 

para a conservação do território do parque e sua natureza.   

A naturalista e zoóloga Bertha Lutz (1954) já havia alertado ao Ministério da 

Agricultura sobre a situação de destruição e ação de loteadores no entorno do PARNASO e 

outras localidades no estado do Rio de Janeiro, apresentando-se já alguns dos grandes 

desafios que indicavam a necessidade do aumento dos territórios protegidos dos parques 

nacionais
102

, assim como a indicação para a criação de outro parque nacional na região da 

Serra da Bocaina (RJ). 

Sobre a história da gestão e das problemáticas enfrentadas, foi descrito no Plano de 

Manejo do parque: 

 

Naquela época, o Serviço Florestal pouco sabia de conservacionismo e, dos 

visitantes conhecidos, os excursionistas eram os mais numerosos e frequentes. Por 

isso, a administração tornava os caminhos vias carroçáveis, mais amplas, seguras, 

bem cuidadas, com pontilhões de madeira sobre os córregos.  

 

Da toca dos caçadores se fez o Abrigo Um; 700 m adiante, a quase 1.600 m de 

altitude, abriu-se, na mata exuberante, clareira inicial de 2.000 m² e construíram, 

com as madeiras dalí e das redondezas, o Abrigo Dois. Próximo à Toca dos 

                                                             
101

 Hoje, a administração da autoestrada Rio-Teresópolis tem o desafio de monitorar e mitigar as ocorrências de 

atropelamentos de animais e um centro veterinário de reabilitação dentro do PARNASO (N.A.). 
102 Bertha Lutz (1954) recomendou a preservação integral, quieta non movere, das florestas nativas 

remanescentes fora dos parques nacionais.  
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Caçadores, à margem do rio Beija-Flor, havia uma horta de 2.500 m², mantida pelos 

operários que trabalhavam no Abrigo.  

 

A menos de 4 km acima, quase a 2.000 m de altitude, clareira bem maior que a 

precedente, o Abrigo Três e, ao pé da Pedra do Sino, o Abrigo do Campo das Antas.  

De 1951 para cá, os recursos financeiros aplicados, verticalmente decresceram. Em 

1955 tentou-se a reorganização administrativa, mas todas as condições eram 

desfavoráveis. Quanto à conservação dos acessos, não se vence ao tempo, à chuva, à 

destruição deliberada: todo o manilhamento foi quebrado; criam-se, afundam-se, 

ampliam-se atalhos, erodindo-se encostas, desfazendo-se os caminhos. Valendo-se 

da fiscalização deficiente, abrem-se picadas, acampamentos, roça-se, desmata-se e 
até um abrigo clandestino foi montado.  

 

Em 1959, o incêndio do Escalavrado inaugura a estrada direta Rio-Teresópolis que 

veio mutilar as formações geológicas e triplicar a visitação, aumentando, assim, os 

encargos.  

 

O excursionismo cresce, mas, em face da campanha por mais sócios, grupos 

indefinidos, suspeitos, adentravam o Parque e terminaram por queimar o Abrigo 

Quatro, entre outras depredações. 

(MA, IBDF & FBCN., 1980, p. 8) 

 

Entre os anos 1980-94, a situação do PARNASO passou por momentos críticos em 

relação à constância de verbas e pagamento de pessoal. A manutenção do parque foi 

interrompida algumas vezes (alguns setores chegando a anos de interdição de uso), trilhas e 

recepção ao público foram interditadas, assim como o uso da piscina, por falta de verbas e 

pessoal para fiscalização e segurança dos usuários.  

A notícia do Jornal “O Globo”, na década de 1990, (artigo da Coleção de Wanderley 

Peres), apontou novidades
103

 e modificações para uma nova forma de trabalho e estruturação 

dos serviços, resgatando o público montanhista e veranista para que retornassem ao parque, e 

da nova relação do PARNASO com as cidades no entorno (ECOTURISMO, 199-).  

Dados do PARNASO sobre o uso público entre 1992 e 1994 apontaram cerca de 2.400 

visitantes em um único final de semana, anunciando que poderiam restringir a entrada por 

motivos de segurança e escassez de funcionários. Tamanha demanda de visitação chegou a ser 

preocupante para a administração.  

Em 1949, cinquenta anos antes, o jornal “O Mundo” apresentou a estatística de 

visitação anual de 13.702 turistas como um “excelente turismo”. Mas essa informação não 

concorda com os dados oficiais da Revista nº 01 do PARNASO, que diz que, no primeiro 

semestre de 1949, estiveram 84.384 visitantes no parque nacional. A visitação atual
104

 no 

                                                             
103 Verbas de doação através do BIRD na década de 1990, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento pela primeira vez no Brasil, a RIO-92. A partir da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), novos estímulos para a organização dos trabalhos com o Meio Ambiente e na organização 

interna do PARNASO e demais parques nacionais. 
104 Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10216-visitacao-em-parques-

nacionais-bate-novo-recorde-em-2018. Acesso em: 7 abr. 2019. 
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PARNASO está, hoje, entre 150.000 e 200.000 pessoas por ano (JORNAL O MUNDO 

13/01/1949; SOBRAL PINTO, 1950). 

O esporte montanhista e excursionista se beneficia das estações mais secas e frias do 

PARNASO, já a piscina de água natural na sede de Teresópolis é sempre uma atração no 

verão. Hoje, a piscina, as trilhas e as cachoeiras oferecem uma área de lazer popular de grande 

beleza cênica, estruturas criadas entre 1940-50. O jardim e o casario próximo à sede 

administrativa, em Teresópolis, são entremeados de construções de pedra, por passeios com 

arquitetura, paisagismo e ajardinamento típicos (Figura 24): 

 

 

Figura 24: A piscina no PARNASO – Jornal “O GLOBO”. Administração do PARNASO no período: Jovelino 

Muniz – Década de 1990.  

Fonte: imagem autorizada – Coleção Particular de Wanderley Peres. 

 

José Augusto Drummond, entre 1992-97, estudou os parques nacionais do estado do 

Rio de Janeiro e sua criação, descrevendo assim o Parque Nacional da Serra dos Órgãos: 

 

O nome dado ao 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 aproximadamente na interseção do paralelo 22º ( Trópico de 

Capricórnio) com o meridiano 42° e tem oficialmente 110km² de área. Como os 
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demais parques nacionais fluminenses, ele está na área climática Atlântica Tropical, 

na classificação de Ab`Saber. 

 

A geomorfologia é dominada por picos, paredões de gneiss e granitos datados do 

Pterozóico, da Era Pré-Cambriana tardia. Granitos do Laurentiano também são 

comuns. Os picos rochosos e as faces orientais das montanhas do Parnaso resultam 

do falhamento geológico ocorrido há cerca de 60 milhões de anos como 

consequência da atividade sísmica formadora dos Andes. (DRUMMOND, 1997, p. 

183-184) 

O maior potencial inexplorado do PNSO é o da educação ambiental. 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 condicionantes da geografia física e humana do 

Estado do Rio de Janeiro. (DRUMMOND, 1997, p. 206-207) 

 

Na análise de Drummond (1997), os maiores problemas e desafios enfrentados no 

PARNASO da década de 1990 eram problemas que a simples vontade política poderia 

resolver e evitar há muito tempo. O tamanho insuficiente: os 100 km² não bastavam para 

perpetuar a fauna e a flora do parque, havia uma demanda de visitação agressiva, problemas 

de fronteiras agravados pela crise fundiária, mas um público fiel de campistas, montanhistas e 

caminhantes que precisavam receber mais informações para usar o parque e dele tirar mais 

proveito. 

O PARNASO, hoje, é considerado pelo Ministério do Meio Ambiente uma área de 

extrema importância biológica
105

, sua área territorial de proteção integral aumentou em 88% 

dos 10.653 hectares – decreto nº 90.023 de 20 de setembro de 1984 (BRASIL, 1984) para 

20.024 hectares – decreto de 13 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008).  

A notícia do Jornal O Globo intitulada “Um Repórter em Férias” citou a entrevista 

com a firma (empresa) especializada que cuidava das questões da demarcação. O autor 

afirmou que o parque teria, após os trabalhos de demarcação, o tamanho de 8.470 hectares nos 

10 anos de sua criação, em 1949. Trinta e cinco anos após (1984), o parque chegou a atingir 

os 10.653 hectares de áreas protegidas. Hoje, o PARNASO possui 20.024 hectares legais, a 

partir do ano de 2008, após estudos do Plano de Manejo, relatórios científicos e consulta 

popular. 

Segundo o atual Plano de Manejo
106

 do PARNASO (ICMBIO, 2008), a área protegida 

do Parque Nacional é considerada muito pequena para proteger populações viáveis de 

                                                             
105 Ver a Série Biodiversidade 31. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/142-serie-biodiversidade.html?start=20>. Acesso 

em: 7 abr. 2019. 
106 O Plano de Manejo é o instrumento principal para o planejamento e a gestão de uma Unidade de 

Conservação. O Plano de Manejo inclui amplo diagnóstico ambiental e as ações necessárias para a proteção e o 

manejo do parque e região, ferramentas de monitoramento e adequação do planejamento. O Plano de Manejo do 
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algumas espécies que ocorrem em baixas densidades, principalmente grandes mamíferos, 

Panthera onca Linnaeus, 1758 (onça pintada), Tapirus terrestris Linnaeus, 1758 (anta) e 

Tauassu pecari Link, 1795 (porco queixada), não são avistadas há muito tempo, consideradas 

extintas atualmente. O primata muriqui-do-sul ou monocarvoeiro, Brachyteles arachnoides E. 

Geoffroy, 1806, está presente no parque, é uma das únicas populações conhecidas no estado 

do Rio de Janeiro. O PARNASO possui, entre outros, estudos e ações prioritárias sobre o 

Programa Muriqui, específico para a conservação da espécie, contemplada no Plano de Ação 

Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e Preguiça de Coleira
107

. 

 Área de intenso turismo, o PARNASO está inserido em uma região que abrange, hoje, 

quatro municípios: Teresópolis (163.746 pessoas), Guapimirim (51.483 pessoas), Petrópolis 

(295.917 pessoas) e Magé (243.657 pessoas), cuja população total somada, segundo fontes do 

IBGE (2018), é de aproximadamente 754.790 pessoas. O PARNASO sofre grande pressão da 

urbanização, sendo que Teresópolis e Petrópolis já têm áreas urbanas ocupando o entorno 

imediato do Parque Nacional.  

 

A região é um importante polo turístico e atrai milhares de veranistas, além de 

constituir opção de moradia para pessoas que querem fugir da violência do Rio de 

Janeiro. A urbanização com a conversão de sítios em chácaras e em condomínios 
intensamente ocupados, está em processo acelerado em Petrópolis, Teresópolis e 

Guapimirim. (ICMBIO, 2018) 

 

Por demandas históricas, iniciativa da administração e por sugestão dos membros do 

Conselho Gestor do PARNASO – Portaria ICMBIO 45/2008, de 21.07.2008 (BRASIL, 

2008b), o projeto de ampliação do parque foi formulado. Foram sugeridas as áreas potenciais 

para incorporação e atuação na solução dos conflitos ambientais no entorno imediato. Foi 

prevista também a atuação dos conselheiros em todas as fases do processo, garantindo o 

controle social na elaboração da proposta. 

A ampliação do PARNASO consolida a proteção integral da natureza no maior 

remanescente florestal do Estado do Rio de Janeiro, além de garantir a preservação 
de alguns dos principais atrativos turísticos da região, ação fundamental para 

garantir a sustentabilidade de uma das principais atividades econômicas da região. 

(ICMBIO, 2008) 

  

Desde 2007, o PARNASO é, historicamente, destaque na posição de liderança entre as 

Unidades de Proteção Integral com maior número de pesquisas no Brasil (SISBIO, 2016).  

 

                                                                                                                                                                                              
PARNASO foi o primeiro elaborado no Brasil pela equipe técnica da própria unidade de conservação, com 

acompanhamento do ICMBIO/Diretoria de UCs de Proteção Integral. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/o-que-fazemos/gestao-e-manejo.html>. Acesso em: 24 fev. 

2019. 
107 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao/8330-plano-de-acao-

nacional-para-a-conservacao-dos-primatas-e-preguica-mata-atlantica>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Além do reconhecimento simbólico, a importância do PARNASO no cenário da 

conservação no Estado do Rio de Janeiro, tem reflexos no interesse de diversas 

instituições108 em desenvolver projetos ou atividades em colaboração com o Parque. 

(ICMBIO, 2008, p. 19) 

 

O PARNASO como Unidade de Conservação de Proteção Integral, na atual conjuntura 

política e econômica brasileira entre 2015-19, é atingido por adversidades da política ou da 

administração federal, que se agravam na questão do número de pessoal, exonerações, 

aposentadorias sem concurso de reposição do cargo e cortes na quantidade de verbas 

destinadas às UCs (o Ministério do Meio Ambiente é o que recebe a menor verba entre todos).  

Com a instabilidade política local e nacional, discordâncias técnicas e políticas 

avançaram, mas, com um trabalho de equipe notável, o parque nunca para. Sempre é um 

desafio constante a manutenção dos serviços, dos atendimentos para conservação do território, 

a negociação por mais verbas e por mais autonomia de decisão e aumento de pessoal 

capacitado, o que tornaria os trabalhos internos e ao público muito melhores em todos os 

sentidos, em um parque nacional que já é grandioso e atende suas demandas da melhor forma 

possível. O PARNASO não pôde mais, desde 1950 até 2019, reter nenhum centavo para 

custeio próprio, das entradas cobradas aos turistas que geram renda para o parque (MA, IBDF 

&FBCN 1980, DRUMMOND, 1997; ICMBIO 2008). 

Se voltamos à década de 1950-60, quando iniciaram os projetos e a criação dos planos 

para a construção da nova capital, Brasília, o PARNASO sofreu uma reforma administrativa 

sem possibilidades de renegociação. Segundo o relato de seu administrador Elyowald, até 

então com grande independência, o PARNASO foi impedido de reter as verbas localmente. A 

administração da renda gerada no parque, proveniente do turismo intenso, passou 

exclusivamente ao âmbito central federal, sendo que o PARNASO, entre 1940-50, chegou a 

possuir, em seu caixa, mais do que a verba anual do município de Teresópolis (MA, IBDF & 

FBCN, 1980, p. 8-10).  

Segundo o site oficial do PARNASO, um relato breve de sua história e suas 

transformações entre 1960-2000 e seus desafios para o século XXI: 

A partir da década de 1960, após a transferência da capital federal para 

Brasília, o parque enfrentou um período de decadência, com escassez de 

recursos para manutenção e depreciação da estrutura. Neste período foram 

perdidos os abrigos e várias residências funcionais. 

 

A partir de 1980, foi iniciado um esforço de reerguer o parque, incluindo a 

publicação do Plano de Manejo, o decreto de definição de limites e compra de 
terras para regularização da situação fundiária.  

                                                             
108 O PARNASO celebrou, em 2006, o Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, para gestão compartilhada do herbário e levantamentos florísticos. 
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A década de 1990 foi um período de recuperação da estrutura física, com 

restauração dos prédios antigos, construção do Centro e Operações, Casa do 

Montanhista, transformação do Abrigo Paquequer na Pousada Refúgio do 

Parque, implantação do auditório “O Guarani” e do Centro de Visitantes. 

 

O início do século XXI é de desafios na área de conservação e manejo do 

parque. O PARNASO vem consolidando sua posição de referência nacional 

em gestão da pesquisa científica e inicia estudos para ampliação do parque e 

atualização do Plano de Manejo. (ICMBIO, 2019) 
 

A estratégia de cooperação técnica entre as unidades de conservação proposta pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000), proporcionou a 

implementação de ações e métodos mais solidários e democráticos com a participação dos 

envolvidos no trabalho ambiental e a população local, além da participação de Organizações 

não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs), Conselhos e Comitês e democratização das linhas de custeio dos projetos.  

O escritório técnico do Mosaico Central Fluminense- MCF atuou diretamente nas 

Unidades de Conservação- UCs do Estado do Rio de Janeiro que participam do Mosaico 

Central Fluminense
109

, estruturando conselhos participativos, execução de projetos e 

programas educacionais voltados para a realidade da conservação da natureza e da vida 

comum com qualidade. Os conceitos de conservação, solução de problemas comuns, 

comunicação constante e responsabilidades técnicas estiveram sempre presentes, segundo o 

Núcleo de Comunicação do MCF.  

A figura 25, a seguir, nos dá uma ideia da dimensão territorial e da abrangência do 

MCF, que já chegou a unir dados, localizar por zoneamentos e mapas bastante completos 

sobre a presença dos conflitos ambientais, nas fronteiras e entorno das UCs e seus territórios. 

O MCF também conseguiu localizar pontos positivos, como áreas de agricultura orgânica no 

zoneamento de atividades de uso sustentável. O MCF foi criado em 2006 e em 2014 possuía 

35 UCs em seu quadro, um banco de dados e apoio técnico profissional para se comunicar 

com a sociedade e todas as equipes das UCs.  Hoje o MCF integra 37 Unidades de 

Conservação na região central do Estado de Rio de Janeiro, incluindo o PARNASO 

(FERREIRA, 2014; COELHO, IRVING & SOARES, 2015) 

 

                                                             
109 Sobre a história e evolução dos territórios protegidos e os Mosaicos no Brasil: conservação e gestão da 

biodiversidade, ver COELHO (2018). Também ver COELHO, IRVING e SOARES (2015) sobre o papel do 

Mosaico Fluminense, as UCs e os conflitos, frente aos grandes empreendimentos industriais.   
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Figura 25: Unidades de Conservação abrangidas pelo MCF – imagem parcial. 

Mapa cedido pelo Núcleo de Comunicação do Mosaico Central Fluminense. Francisco Pontes de Miranda 

Ferreira (2010). 

 

A participação solidária, a educação ambiental, a promoção da economia agrícola 

ecológica ou orgânica, o exercício comum de fiscalização política e consciência ecológica, em 

todos os âmbitos, foram intensamente praticados e discutidos através do MCF. Tanto nas 

unidades do mosaico, na sociedade no entorno quanto em documentários, houve diversos 

encontros entre UCs e sociedade com resultados divulgados nacional e internacionalmente.  

O PARNASO é a sede do escritório técnico e do Núcleo de Comunicação do MCF, e 

participa até hoje, em colaboração, atento aos avanços e à reestruturação do escritório e das 

atividades. Infelizmente, encontra-se desestruturado, e suas verbas de sustento foram retiradas 

desde o ano de 2015, em função da crise econômica do estado do Rio de Janeiro e da ausência 

de novos parceiros que dessem suporte financeiro à estratégia (Núcleo do MCF, 2019, Com. 

pess.). 

Outro desafio da política para a conservação dos parques nacionais que vemos como uma 

evolução dos papéis das unidades, em conjunto, para a proteção da natureza e conservação de 

áreas cada vez maiores se dá em relação à compreensão e à manutenção do papel político e 

educativo desses parques e no desenvolvimento desses mosaicos de unidades de proteção à 

natureza. 

  

 Para Breno Coelho, sobre as áreas protegidas e os mosaicos de Ucs no Brasil: 

 
(...) contemporaneamente as áreas protegidas tem se estabelecido 

como, por um lado, instrumentos de planejamento territorial e, 

por outro, elementos de promoção do desenvolvimento 

socioambiental regional. Nesta perspectiva, despontam na 

realidade brasileira os Mosaicos de unidades de conservação, 

através dos quais áreas protegidas que compartilham proximidade 

territorial são geridas em conjunto, almejando ganhos em escala 
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da conservação ambiental, bem como no desenvolvimento 

socioeconômico de seu entorno (...)  (COELHO, 2018, p115) 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação não prevê verbas para mosaicos. As 

verbas devem ser repassadas para a instituição que assume o escritório técnico. A secretaria 

executiva do Mosaico Central Fluminense, no caso, é sediada pelo PARNASO. Geralmente 

através de uma OSCIP ou ONG, as verbas
110

 para os projetos e ações são disponibilizadas.  

O MCF é um elo forte entre 37 Unidades de Conservação, sendo 15 de Proteção 

Integral e 22 de Uso Sustentável, envolvendo 15 municípios, e já possuía, entre 2015-16, 

metas cumpridas das agendas nacional e internacional de proteção à natureza e uma agenda 

para a conservação nas UCs.  

Nessas regiões ampliadas, é necessário seguir com pesquisas, projetos e soluções 

desejadas para a população e a natureza. Ações para o empoderamento da sociedade, do 

cidadão comum, por exemplo: na direção da evolução de uma agricultura ecológica e 

orgânica, especialmente Petrópolis, Teresópolis, Magé e Nova Friburgo, que fornecem cerca 

de 80% de frutas, hortaliças e aves para o consumo da metrópole, o Rio de Janeiro. 

O escritório do MCF, junto ao PARNASO, ampliou a comunicação entre as UCs a ele 

integradas, o apoio aos trabalhos e às novas dimensões de programas participativos, 

alternando responsabilidades, instruindo toda a região central do estado para a comunicação 

constante, inclusive das agendas nacionais e internacionais. Dessa forma, o suporte e novas 

verbas que resultariam em práticas perenes, tanto para o PARNASO quanto para o MCF, 

justificam-se no desenvolvimento qualitativo socioambiental oferecido e necessário para a 

conservação do bioma Mata Atlântica na região central do estado do Rio de Janeiro. Vemos a 

continuidade dos investimentos no Mosaico Central Fluminense como prioridade desafiadora 

centrada no PARNASO e na agenda política das Instituições para a conservação no estado do 

Rio de Janeiro. 

Segundo Francisco Pontes de Miranda Ferreira, ex-coordenador do escritório técnico e 

do sistema de comunicação do MCF: 

 

Os mosaicos surgiram do conceito de Rede Ecológica (Ecological Network) 

(UNESCO, Rio 92) em que áreas protegidas próximas ou sobrepostas devem criar 

uma gestão compartilhada e integrada. No Brasil, o conceito se tornou Lei através 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 2000) e ganhou o nome 

de “Mosaico de Áreas Protegidas”. Os primeiros mosaicos foram criados em 2006: 

Mosaico Bocaina, Mosaico Mantiqueira e Mosaico Central Fluminense (MCF) – 

todos os três Federais. O Bocaina ocupando territórios de RJ e SP, o Mantiqueira 
ocupando parte de SP, MG e RJ e o MCF todo no RJ. Hoje, são mais de 12 

                                                             
110 As verbas podem vir do poder público através de emendas, Termos de Ajustes de Conduta (TACs), editais ou 

de outras organizações nacionais ou internacionais (FERREIRA, Com. pess., 2019). 
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Mosaicos Federais no Brasil e vários Estaduais. [...] A promoção do 

desenvolvimento da economia verde regional e suas implicações positivas, tais 

como geração de emprego e renda, capacitações, formação de novas empresas e 

ampliação da consciência ambiental também é outro fator importante e interesse 

compartilhado pelas diversas instituições que atuam na região. Temos a intenção de 

fortalecer as instituições da Sociedade Civil (ONG e OSCIP) que já atuam na região. 

Essas instituições conhecem bem o território e as diversas comunidades sendo, 

portanto, importantes parceiros para o diálogo com a sociedade. O sistema de 

comunicação torna-se uma ferramenta de extrema importância e eficiência para 

alcançarmos a visibilidade do MCF, a divulgação das práticas regionais sustentáveis, 

o fomento ao uso público das UCs e as diversas formas de arranjos produtivos 
locais. Assim estaremos fortalecendo as questões socioeconômicas diretamente 

relacionadas com a preservação ambiental. (FERREIRA, Com. Pess; 2019) 

 

O PARNASO ainda hoje enfrenta questões antigas e recorrentes, de acordo com seu 

Plano de Manejo ampliado (2008): a pressão urbana e imobiliária do entorno, como 

loteamentos de antigos sítios para condomínios; questões ambientais gerais sobre solos; 

asfaltamento e diminuição da drenagem natural das águas nas cidades e poluição dos rios; 

trabalhos com a fiscalização; e constatação de crimes ambientais, como o comércio ilegal de 

aves silvestres. Registros mostram mais de 300 apreensões de aves em cativeiro irregulares no 

ano de 2008, retirada de espécies vegetais, palmito, entre outros. A região urbana imediata às 

fronteiras do parque exigiu um outro plano de manejo (ICMBIO, 2008).  

Para enfrentar esses desafios, o PARNASO, atualmente, é dividido em Gabinete da 

Chefia e quatro Coordenações: Coordenação de Educação Ambiental e Participação Social, 

Coordenação de Pesquisa e Manejo, Coordenação de Uso Público e Negócios, e Coordenação 

de Proteção.  

Um grupo técnico relativamente pequeno atua em todo o parque incessantemente para 

cumprir suas missões diárias de trabalho, atendendo todo o território nas localidades da sua 

jurisdição, recepcionando encontros de Educação Ambiental e Pesquisa, pesquisadores, 

visitantes, e apoiando os trabalhos científicos e a pesquisa. O grupo também dá suporte ao 

acesso e aos eventos montanhistas e cuidados ao público, uma demanda sempre grande de 

visitação, para que a proteção à biodiversidade da unidade e do entorno e a recepção adequada 

do uso público não seja interrompida de nenhuma forma. 

Os objetivos estratégicos mundiais e metas 1 e 2 de AICHI 2011-2020 são: 

 

Em 2020 no mais tardar, as pessoas devem estar cientes dos valores da 

biodiversidade e do que podem fazer para conservá-la e usá-la sustentavelmente. Os 

valores de biodiversidade devem estar integrados a estratégias de desenvolvimento e 

de redução da pobreza, a processos de planejamento nacionais e locais e estar 

incorporados à contabilidade nacional, de maneira adequada, e a sistemas de 
documentação e comunicação. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017) 
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É somente através da participação para a solução dos problemas ambientais comuns 

que se poderá compreender a força que dela advém, a evolução dos conceitos e mudanças na 

prática de uma sociedade de consumo que ainda polui, que ainda tenta tomar parte de terras 

protegidas ou não preserva a vegetação nos projetos imobiliários, entre outras irregularidades. 

“Hoje temos no Brasil dois grandes desafios na gestão do território: a gestão participativa e a 

gestão levando em consideração os fatores naturais, como a bacia hidrográfica e seus limites 

reais de uso e ocupação” (FERREIRA, 2014, p. 502).  

O Plano Estratégico de Biodiversidade – Metas de Aichi 2011-2020 – propôs um novo 

conjunto de metas e objetivos a longo prazo, em 20 proposições, todas voltadas para a 

redução da perda da biodiversidade em âmbito mundial. As metas de Aichi propõem:  

 

Tratar as causas da perda da biodiversidade, fazendo com que as metas permeiem o 

governo e a sociedade, reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade, 

protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética; aumentar os benefícios de 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos; e aumentar a implantação, por 

meio de planejamento participativo, da gestão de conhecimento e participação. 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017) 

 

A meta nº 20 trata da necessidade de recursos bem mais vultosos, como prioridade nos 

países signatários até 2020
111

.  

O PARNASO como instituição histórica e modelo de parque nacional brasileiro, tem 

grande importância entre os parques nacionais, mesmo sem a equipe ideal, com profissionais 

se aposentando (hoje há apenas um fiscal ativo). O PARNASO tem, hoje, acreditamos, o seu 

maior desafio e seu maior trunfo na força da própria equipe. São os funcionários, os amigos 

montanhistas, admiradores e voluntários do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.  

Além da recepção ao público, aos turistas nacionais e internacionais, veranistas e 

frequentadores da piscina pública, dos esportistas, alpinistas e amantes de temporada de 

inverno nas montanhas, os funcionários atuam diariamente para o sucesso da conservação 

integral do território ampliado com 20.024 hectares, dentro dos quais mais de 200 km de 

trilhas. São essas pessoas que realizam a recepção, o cuidado, o apoio aos visitantes, 

orientações às regras do uso público, monitoramento, apoio aos guias montanhistas, cuidados 

diários e manutenção do patrimônio, resgate de animais silvestres, fiscalização, entre outras 

várias atividades. 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos e sua equipe de trabalho se destacam 

historicamente e permanecem ainda hoje como referência em pesquisas e na gestão científica 

                                                             
111 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em: 21 mar. 2019. 

http://www.mma.gov.br/


111 
 

dos parques nacionais do Brasil. Acreditam na educação ambiental crítica
112

, apoiam-se 

reciprocamente nas rotinas indispensáveis dos servidores internos, de campo e da 

manutenção, participam e recepcionam a sociedade, ONGs, OSCIPs, o conjunto das UCs do 

Mosaico Central Fluminense e os Conselhos das Bacias Hidrográficas. Tudo faz parte dos 

trabalhos que trazem vida e movimento, demandas na rotina diária na missão e no sentido de 

existência de uma Unidade de Conservação como o PARNASO. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou analisar a relação existente entre a criação do Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos durante o Estado Novo (1937-1945) e a política de proteção à flora na 

década de 1930 no Brasil e o papel dos diferentes atores envolvidos. 

No capítulo 1, obtivemos um rol ampliado de personagens entre 1876 e a década de 1930-50, 

dados sobre sua participação em relação à criação de parques nacionais brasileiros. Desde 

Rebouças em 1876 e as outras propostas de criação de parques nacionais no Brasil, aguardou-

se um intervalo de mais de cinquenta anos. Roquette-Pinto e Vail Coleman propuseram o 

território do PARNASO para um primeiro parque brasileiro em 1933. A criação do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, o PARNASO aconteceu em 1939.  

 Obtivemos, especificamente na historiografia de Armando José Vieira (1939, 1940), 

como se deu a participação do grupo dos oito, a partir de Teresópolis-RJ, daqueles que foram 

os idealizadores do projeto e da criação e da estruturação do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos – PARNASO, em 1939. 

Foram prestigiados, nesta pesquisa, como defensores da criação de reservas e parques 

nacionais para a proteção à natureza no Brasil, os seguintes autores e idealizadores de 

propostas para os parques nacionais no Brasil: o engenheiro e professor de botânica André 

Pinto Rebouças (1876); o antropólogo do Museu Nacional Edgard Roquette-Pinto (1933); o 

museólogo norte-americano Laurence Vail Coleman (1933); o botânico Alberto José de 

Sampaio (1931); a professora Alda Fonseca, da Educação Municipal e da Sociedade 

                                                             
112 Os trabalhos de Educação Ambiental, arte-educação nas comunidades, realizados por Isabela Deiss e equipe 

da EA do PARNASO; e também os artigos sobre a Educomunicação, conceitos para uma educação ambiental 

crítica, de Francisco Pontes de Miranda Ferreira, ainda não foram publicados (N.A.). 
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Brasileira para o Progresso Feminino (1934); o engenheiro Philuvio Cerqueira Rodrigues, do 

Touring Club (1934); a cientista naturalista Bertha Maria Júlia Lutz (1950-54), o ministro da 

Agricultura Indústria e Comércio, Fernando Souza Costa e o Presidente Getúlio Dornelles 

Vargas ( 1937-39). 

No capítulo 2, a presença de preservacionistas influentes foi anotada no âmbito das 

seções do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio – MAIC, que abarcava seções 

como o Museu Nacional, o Jardim Botânico, os Conselhos de Fiscalização, além de 

envolvidos em cargos dentro do próprio ministério, na Era Vargas. Segundo Franco e 

Drummond (2007), a proximidade desses personagens permitiu a circulação e a divulgação de 

ideias de proteção à natureza, inclusive a criação e a estruturação dos parques nacionais.  

Identificamos, através da historiografia de Teresópolis-RJ, nos atos legais, em 

documentos jornalísticos dos arquivos de Wanderley Peres e na Casa da Memória Arthur 

Dalmasso, o envolvimento de oito atores. Entre empresários, donos de terras e políticos, 

batizados como o grupo dos oito, determinados a criar o PARNASO em 1939. Essas pessoas 

buscaram para Teresópolis e para o planalto serrano, projetos locais e regionais de 

desenvolvimento bem mais amplos: uma autoestrada direta Rio-Teresópolis, mais estrutura 

urbana, melhores hotéis e um parque nacional.  

Por um conjunto de atrativos que incluíam beleza cênica, clima agradável, região 

esportiva montanhista e um movimento do turismo nacional e internacional, além da 

valorização do comércio e hotelaria e futuros empreendimentos imobiliários, foi eleita 

exatamente a Serra dos Órgãos (e as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Magé) para sediar o 

projeto vencedor de criação do terceiro parque nacional brasileiro, o PARNASO. 

Os responsáveis diretos pela idealização e pela criação do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (1939) – o PARNASO: ele próprio, o autor Armando José Vieira; Arnaldo e 

Carlos Guinle; Egon Prates; Edgard Chagas Doria; Franklin Sampaio (Bilu); Hungria 

Machado e o próprio presidente Getúlio Vargas. 

Consideramos o autor Armando Vieira como símbolo
113

 do grupo dos oito, pois ele se 

envolveu definitivamente com o projeto. Foi o relator da proposta da criação do PARNASO e 

continuou a contribuir com a administração de Gil Sobral Pinto e a fazer divulgação do 

parque por mais de uma década.  

                                                             
113 Armando Vieira foi homenageado pelo próprio Gil Sobral Pinto na Primeira Revista do PARNASO (1950) 
como idealizador do parque nacional (Anexo “Safra do PARNASO”) (N.A.). 
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O PARNASO foi tratado como uma grande atração para o desenvolvimento serrano e 

uma reserva de proteção apropriada das florestas e dos mananciais de água
114

 que garantiam o 

abastecimento da cidade de Teresópolis, da baixada fluminense e da capital federal. Hoje, a 

Serra dos Órgãos ainda é um dos maiores produtores de água no estado do Rio de Janeiro.  

A ideia do desenvolvimento local e regional entre 1930-40 teve a cidade de 

Teresópolis como centro de atrações turísticas, digna de melhorias urbanas, acesso e hotelaria, 

e um parque nacional com estrutura internacional. A grande procura pela região serrana 

fluminense, pelo clima e por sua natureza já acontecia desde o final do século XIX e início do 

século XX. Na década de 1930, o projeto condizia com a política de Getúlio Vargas entre 

1937-39, que investiu na criação e posterior estruturação do PARNASO. 

A criação do PARNASO em 30 novembro de 1939, sua estruturação, na primeira 

década de trabalhos entre 1940-50, tivera Gil Sobral Pinto como administrador nos tempos 

áureos do parque nacional. As obras do PARNASO requereram altos investimentos e a 

contratação de uma centena de trabalhadores em média. 

A estrutura inicial dos espaços e o preparo do parque nacional para um turismo intenso 

nem sempre obedeceram ao que chamamos, hoje, de manejo para a conservação (estudos 

prévios de impacto ambiental nas obras) em UCs de proteção integral. No princípio, abriram 

estradas e clareiras, retiraram árvores para construção, seguindo modelos paisagísticos da 

época, abrindo espaços para a construção dos abrigos montanhistas ao estilo canadense 

(Figuras 25 e 26 a seguir). Também a estrutura de acesso interna do parque foi feita de 

estradas e trilhas mais largas, com acesso interno às atrações naturais e à instalação de uma 

piscina com água natural, grande atrativo veranista até nossos dias (PARNASO, 1950; 

IBAMA, 1980; ICMBIO, 2008). 

 Vejamos, na Figura 26, um desses abrigos: 

 

                                                             
114

 Na década de 30, a capital federal passou por uma crise no abastecimento de água e crescentes demandas 
de energia elétrica. Entre a criação de parques e um caso de destruição do patrimônio histórico e ambiental 
fluminense, ver sobre a ampliação do complexo hidrelétrico e a demolição da cidade de São João Marcos na 
Serra do Mar (INSTITUTO LIGHT, 2011). 
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Figura 26: Fotografia de um dos abrigos, aparelhados para acomodar parte do público que visita o Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos 
Fonte: Arquivo particular de Wanderley Peres. 

 

 

E, também, um bosque situado no parque:  

  

 

Figura 27: Fotografia do “Bosque da sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, vendo-se um caramanchão 

para uso de excursionistas” (DUARTE, 1946, p. 70) – Arquivo particular de Wanderley Peres. 

 

Com verbas superavitárias na década de 1950-60, a administração federal determinou 

retirá-las do PARNASO e administrar de forma centralizada os gastos com o parque nacional, 

em favor de outros investimentos
115

, causando dificuldades para a manutenção do parque 

nacional e de funcionários suficientes, no estilo e na qualidade que vinham sendo mantidos 

até meados da década de 1950. 

O PARNASO, ao completar seus oitenta anos de existência em 30 de novembro de 

2019, estará com 88% a mais de territórios protegidos do que na primeira década de sua 

                                                             
115 As datas coincidem com os últimos anos da construção de Brasília-DF, questão que exigirá estudos 

posteriores (N.A.).  
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criação, por decreto-lei do Presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2008
116

, e com o grande 

desafio da mediação incessante entre a missão da conservação e a atenção às mudanças nas 

políticas e prioridades de investimentos.  

O PARNASO terá condições de ampliar o apoio aos programas e projetos ambientais 

locais se receber mais pessoal técnico, apoio político das cidades, verbas sem interrupções, 

plenamente justificado por um turismo muito rentável, suas boas práticas institucionais, 

exemplos de pesquisas em UCs, métodos inovadores de arte-educação, no acolhimento da 

população, de turistas e montanhistas, atuando no entorno e nos esforços do MCF. 

 A instituição se sobressai tanto na recepção de cientistas e do público escolar quanto 

nas técnicas de gestão diferenciadas e na unificação de esforços para a região central 

fluminense.  

O PARNASO é, ainda hoje, e sempre será símbolo da história
117

, da política e da 

natureza fluminense, do turismo e do montanhismo brasileiro. Oriundo da gestão e da política 

da Era de Getúlio Vargas, bem como do empreendedorismo local e do pensamento sobre a 

proteção da natureza na década de 1930, há 80 anos, a instituição presenciou mudanças 

políticas e legislações que avançaram e retrocederam.  

A partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), o SNUC conseguiu que UCs 

obtivessem avanços significativos, possibilidades legais de estarem mais integradas na gestão 

participativa e no acesso às verbas e ao desenvolvimento científico. O parque já está inserido 

nos mosaicos de Unidades de Conservação nacionais e pertence à região hidrográfica mais 

produtiva em águas do estado do Rio de Janeiro.  

Através dos Fundos de Memória do Arquivo Nacional; da Biblioteca Nacional; do 

IFCS-UFRJ; da biblioteca e dos arquivos dos cientistas do Museu Nacional; da coleção 

particular do jornal “O Diário”, de Wanderley Peres em Teresópolis-RJ; da Casa da Memória 

de Teresópolis – Arthur Dalmasso; do acervo do PARNASO na sede administrativa de 

Teresópolis; e dos documentos institucionais do legislativo brasileiro, conseguimos unir no 

produto “Safra do PARNASO” boa parte da historiografia teresopolitana e federal, 

relacionada à criação do PARNASO.  

O autor principal do projeto do Parque Nacional de Teresópolis, futuro PARNASO, 

foi o engenheiro Armando Vieira (1939). José Augusto Drummond (1992-97) descreveu a 

criação de quatro parques nacionais do estado do Rio de Janeiro e tratou do tema sobre a 

                                                             
116 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/o-que-fazemos/gestao-e-manejo.html>. 

Acesso em: 8 abr. 2019. 
117 O Dedo-de Deus está ao alto, na Bandeira do Estado do Rio de Janeiro. 
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criação do PARNASO. Bertha Lutz (1954) descreveu, provavelmente pela primeira vez, a 

situação do entorno dos parques nacionais do estado do Rio de Janeiro, a ampliação dos 

territórios das UCs e do PARNASO, aconselhando também a criação de mais parques 

nacionais como o da Serra da Bocaina. Se quiséssemos preservar o que restava de nossa flora 

e fauna, Bertha afirmou ser necessária a atitude “quieta non movere”, que significava deixar a 

natureza em paz, as coisas como estavam, e ampliar bem mais a proteção federal às áreas 

nativas existentes em todo o estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 

Através do Plano de Manejo do PARNASO (ICMBIO, 2008), concluiu-se que as 

pessoas que o frequentam, veem o parque como um bom lugar, como espaço para o lazer
118

. 

Elas reconhecem seu valor como natureza, mas a maioria da população urbana e rural ainda 

não incorporou na vida diária e nos hábitos de consumo práticas de vida e hábitos constantes 

para a conservação sem conflitos, e nem a política pública no Brasil consegue permanecer, 

ainda, em programas e projetos sustentáveis a longo prazo.  

A perspectiva deste trabalho é de que, a partir de pesquisas históricas, 

socioantropológicas
119

, etnobotânicas, entre outras questões mais amplas que apoiem as 

ciências da conservação e a evolução da sociedade, futuros resultados e análises seriam úteis, 

se pesquisados através do território ampliado do Mosaico Central Fluminense. Novos 

resultados que pudessem indicar, na relação sociedade-natureza e no meio ambiente em que 

vivem, os investimentos e programas que se tornassem parte permanente dos trabalhos 

públicos e privados junto às UCs. Continuar as pesquisas no PARNASO e na região ampliada 

do MCF é contribuir para a evolução econômica ecológica e sustentável pacífica das 

sociedades locais. 

Se quisermos compreender os costumes da sociedade complexa em 4 municípios no 

entorno do PARNASO ou ampliar os estudos para os 15 municípios do MCF, por exemplo, é 

preciso conhecer os hábitos e as práticas de seus diferentes grupos nos seus territórios e na 

relação com a flora e a fauna do bioma Mata Atlântica hoje. Para adquirirmos e obtermos 

confiança na comunicação com as pessoas, influência na política ambiental local, na 

economia ecológica e pacífica, é preciso saber sua história e seus costumes, convidá-las para 

as mudanças positivas que possibilitem maior proteção à natureza, programas de restauração 

da Mata Atlântica e oferecer técnicas de uso sustentado da biodiversidade.  
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  Ver diagnósticos sociais no Plano de Manejo do PARNASO (2008). 
119 Alberto Sampaio recomendou, na década de 1930, maiores estudos da antropologia feminina para resgatar e 

divulgar receitas da alimentação sertaneja e amazônica, rica em nutrientes, aproveitando a nossa biodiversidade 

em uma nova agricultura brasileira (N.A.).  
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O PARNASO está em mediação constante. Frentes institucionais estão diante de ações 

entre a proteção integral à biodiversidade e seus sistemas ecológicos territoriais in-situ: os 

desafios dos comitês das bacias hidrográficas e a poluição incessante dos recursos hídricos, 

falta de fiscais e monitoramento, de apoio à pesquisa, mitigação de acidentes com a fauna e a 

flora, entre todas as demandas de uso público. São grandes desafios as pressões do entorno: a 

solução ou a mitigação dos crimes ambientais e a permanência de pessoal técnico em número 

suficiente, que estejam integrados à uma cultura política para a conservação da natureza no 

Brasil. 

A partir de Teresópolis, nas buscas indicadas, a pesquisa nos arquivos do Rio de 

Janeiro e na própria Teresópolis se ampliaram. Em janeiro 2019, obtivemos o resultado do 

produto, intitulado “Safra do PARNASO”, um arquivo digitalizado de mais de cem imagens 

da história de Teresópolis e do Parque Nacional.  

O produto “Safra do PARNASO” aqui oferecido à Escola Nacional de Botânica 

Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ENBT/JBRJ) e ao Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade (ICMBIO) – Parque Nacional da Serra dos Órgãos – permitiu resgates 

histórico-culturais através da documentação. Esse novo acervo histórico-institucional trouxe o 

conhecimento de uma história da política e da preservação da natureza local teresopolitana e 

da política federal de Vargas.  

A documentação obtida apontou o pioneirismo de seções do MAIC - depois Ministério 

da Agricultura- com destaque para o Museu Nacional. Houve a produção de uma proposta 

vanguardista para, na gestão e na ciência ecológica aplicada, a organização de um parque 

nacional no Brasil entre 1933-35, pelos cientistas Edgard Roquette-Pinto e Laurence Vail 

Coleman. O parque nacional idealizado pelos autores, batizado neste trabalho de “Parque 

Nacional da Guanabara-Serra dos Órgãos” de Roquette-Pinto e Vail Coleman (1933), seria o 

primeiro parque nacional brasileiro, totalmente localizado em terras fluminenses.  

Os conceitos de organização, métodos e gestão: um parque nacional em ambientes de 

sucessão, experimentos de ambientação de plantas, espécies de biomas diferentes nos 

microclimas (ecótonos), desde o tropical da baía até o clima similar ao europeu em altitudes 

da Serra dos Órgãos. A observação contínua de campo, uma ciência nacional unida à ciência 

norte-americana e convidados de outros países, proporcionariam ao parque um turismo 

científico organizado; foram iniciativas bastante avançadas para sua época e só encontradas 

nesta proposta. A cooperação internacional, laboratórios e pesquisa contínua e aplicada, 

conceitos da atual biologia da conservação e ecologia ecoam como muito desejáveis nas UCs 

até os dias de hoje. 
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 Roquette-Pinto e Vail Coleman elaboraram uma proposta de um primeiro PARNASO. 

A sua filosofia científica está relacionada às histórias originais de parques nacionais no Brasil 

(1876-1939) e à atuação do MAIC, através do Museu Nacional. Ligada à criação de parques 

(1933-39) e às origens da educação científica em UCs, nos projetos de Museus e áreas 

naturais como espaços didáticos dos Estados Unidos (1920-1950). A riqueza do seu conteúdo 

e ideais de organização para um parque nacional brasileiro, abriram outras perspectivas sobre 

as origens do atual PARNASO e do Mosaico Central Fluminense.  

O estudo posterior e a continuidade do tratamento digital desse acervo de documentos 

– “Safra do PARNASO” – pode oferecer um Fundo de Memória como primer para novas 

pesquisas sobre UCs ou outros parques nacionais brasileiros. O produto pode apoiar novas 

pesquisas, e seus resultados guardam heranças de sua história local, da política e preservação 

da natureza serrana. As informações desta pesquisa podem apoiar atos de cidadania e políticas 

para a conservação que desejamos para nosso convívio no bioma Mata Atlântica no estado do 

Rio de Janeiro. 

O PARNASO é um território, uma instituição e um símbolo da continuidade das 

agendas nacionais e internacionais para conservação da natureza. Sua presença há 80 anos e a 

presença dos grupos sociais no entorno e para toda a região central fluminense, merecem ser 

mais bem estudadas, pois a instituição tem grande influência local e regional ampliadas, a 

partir da Serra do Mar e no cuidado ao bioma, a toda vida em seus domínios: a Mata Atlântica 

Central Fluminense. 
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