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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Comunidade Rural do Bonfim (Corrêas, Petrópolis) está vivendo, desde o início
de 2009, grande tensão provocada pela atual chefia do Parque Nacional da Serra
dos Órgãos (PARNASO) que vem ameaçando moradores com a desapropriação
de suas terras. O problema não é novo, já foi vivido pela Comunidade em outros
momentos, mas se agravou desde que o Sr. Ernesto Barros Viveiros de Castro
assumiu a Chefia do Parque.

O início do problema se deu em 1984,  nos últimos meses da Ditadura Militar,
quando  foi  publicado  o  Decreto-lei  nº.  90.023/84,  que  definiu os  limites  do
PARNASO,  incluindo  a  área  ocupada  pela  Comunidade  Rural  do  Bonfim  no
Parque, sem qualquer consulta ou diálogo com a população.

O erro promovido pelo Decreto-lei nº. 90.023/1984 foi reconhecido por documento
do  Plano  de  Ação  Emergencial  do  PARNASO,  de  1994,  com  as  seguintes
palavras “não foram os agricultores que invadiram a área do Parque, mas sim o
próprio  Parque,  através  de  sua  delimitação  estabelecida  pelo  Decreto-lei  nº.
90.023/84,  que  incluiu  estas  Comunidades  agrícolas  dentro  de  sua  área”
(MMA/IBAMA/PARNASO, 1994, p. 20).

Outro texto publicado pelo IBAMA em 2007 afirma que em 1984:

[...]  a  região  já  se  encontrava  ocupada  e  explorada,  não
apresentando  atributos  naturais  que  justificassem  a  sua
incorporação àquela unidade de conservação, principalmente
porque  trazia  consigo  um  grande  contingente  de  pessoas
dependentes daqueles recursos [grifos nossos] (ROCHA, 2007,
p. 50).

Como observamos no item 4,  o Decreto-lei  nº.  90.023/1984,  que respalda  as
ações arbitrárias da atual Chefia do PARNASO, é inconstitucional e atenta contra
os dispositivos do Código Civil relativos aos direitos de propriedade.

Ao contrário do que pensam muitos visitantes do Vale do Bonfim, a presença da
Comunidade Rural tem contribuído para promover a regeneração com espécimes
nativos e a preservação da vegetação recuperada. Na época da Fazenda Bonfim,
a maior parte do Vale era ocupada por pastagens, fazia-se extração de lenha
para as carvoarias de Petrópolis, usava-se o fogo para a limpeza dos terrenos e
praticava-se a caça em toda a área. Em função do impacto positivo para o meio
ambiente da presença da Comunidade, defendemos que a área por ela ocupada
seja reconhecida como “zona de amortecimento”,  tal  como previsto na Lei  nº.
9.985, de 2000.
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1. INTRODUÇÃO

A Comunidade do Bonfim está vivendo desde o início deste ano uma situação de
grande tensão  provocada pela  atual  chefia  do  Parque Nacional  da  Serra dos
Órgãos (PARNASO) que vem ameaçando moradores com a desapropriação de
suas terras. O problema não é novo, já foi  vivido pela Comunidade em outros
momentos  desde  1984  e,  novamente  isto  voltou  a  acontecer,  quando  o  Sr.
Ernesto Barros Viveiros de Castro assumiu a Chefia do Parque. A diferença é que
em  1984,  a  população  brasileira  vivia  os  últimos  meses  da  Ditadura  Militar,
enquanto agora vivemos num Estado de direito democrático. O Sr. Ernesto optou,
entretanto,  por  basear  suas  ações  num ato  da  extinta  Ditadura,  em flagrante
desrespeito aos direitos fundamentais e civis da Comunidade do Bonfim, como
expomos a seguir.

Em agosto de 1984, a Comunidade do Bonfim, estabelecida na região desde a
década  de  1940  (Rocha,  2007,  p.  49),  foi  surpreendida  por  arbitrariedade  do
último Governo da era da Ditadura Militar, que por meio do Decreto-lei nº. 90.023,
de 02 de agosto de 1984 (Anexo 3), definiu os limites do PARNASO. O Decreto-
lei  ignorou  a  presença  antiga  da  Comunidade,  da  atividade  agrícola  por  ela
praticada e o fato de que a região não apresentava, desde o início do século XX,
características  de  área  de  preservação.  Esse  ato  de  1984  ignorou  inclusive
determinação do Decreto-Lei de criação do Parque de que 

[...]  houvesse entendimentos com as Prefeituras dos Municípios
[...]  e  com  os  proprietários  particulares  de  terras,  para  o  fim
especial  de  promover  doações,  bem  como  efetuar  as
desapropriações  que  se  fizerem  necessárias  aos  trabalhos  de
instalação do Parque (DL nº. 1.822/39, art. 4º. Ver Anexo 1).

A indignação perante o Decreto-lei motivou, inclusive a formação no mesmo ano
da  Associação  dos  Produtores  e  Moradores  do  Bonfim,. O  próprio  Instituto
Brasileiro  de  Desenvolvimento  Florestal  (IBDF)  –  que  deu  origem  ao  atual
Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis
(IBAMA)  –  em  reunião  realizada  com  os  representantes  da  Comunidade
reconheceu  ter  havido  arbitrariedade  na  delimitação,  prometendo  revê-la  para
excluir a área ocupada pela Comunidade (TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 25/10/84,
p. 12, ver Anexo 4).

Foi  só  em 1994,  por  ocasião  da demarcação do PARNASO – colocação dos
marcos  geodésicos  –  que  a  Comunidade  tomou  conhecimento  dos  limites
definidos  pelo  Decreto-lei  e  da  ameaça  que  os  mesmos  representavam.  O
representante da Comunidade, assim como diversos funcionários do Parque e do
IBAMA  que  participaram  do  Seminário  de  elaboração  do  “Plano  de  Ação
Emergencial” defenderam a redelimitação do PARNASO, de forma a respeitar os
direitos  da  Comunidade.  O  documento  resultante  do  Seminário,  inclusive
reconheceu o erro cometido pelo Decreto-lei:
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Tanto  no  Bonfim,  como no Vale  do Jacó,  ao contrário  do que
possa parecer, não foram os agricultores que invadiram a área
do  Parque,  mas  sim  o  próprio  Parque,  através  de  sua
delimitação estabelecida pelo Decreto-lei  nº.  90.023/84,  que
incluiu  estas  Comunidades  agrícolas  dentro  de  sua  área
[grifos  nossos].  No  Bonfim  existem  cerca  de  500  posseiros
estabelecidos há mais de 50 anos (Doc. APA, 1991), ocupando
uma  área  estimada  em  1%  do  total  do  Parque
(MMA/IBAMA/PARNASO, 1994, p. 20).

Desde então a Comunidade viveu em harmonia e cooperação com o Parque e
sua Direção. Em 1995, por exemplo, foi assinado Termo de Cooperação Técnica
entre a Associação dos Produtores Rurais do Bonfim e a Direção do Parque, com
recursos do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) para a realização de
um programa de educação ambiental, executado pela Associação. Em 1997, um
dos  seus  integrantes  –  Agostinho  Alves  do  Cabo  –  doou  terreno  para  a
implantação da guarita de acesso ao Parque na região, a qual funciona até hoje.
Esta construção contou com o apoio não só dos moradores,  mas também da
Prefeitura Municipal e de pessoas influentes do Município, como Rogério Marinho
e Luís César Fernandes.

Em 24 de outubro de 2005, audiência pública promovida pelo Ministério Público
Federal, com a presença do Procurador da República Fabiano de Moraes com a
participação do Chefe do Parque, Ernesto Barros Viveiros de Castro, o Presidente
do  Sindicato  Rural  de  Petrópolis,  Gérson  Paulo  Nagel  e  da  Presidente  da
Associação de Produtores Rurais do Bonfim, Gilda Pimenta, realizada na Escola
Rural do Bonfim resultou em processo de regularização fundiária promovido pelo
Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ),  que se encontra em
andamento (Anexo 2).

No final de 2007, a Comunidade foi novamente surpreendida por uma matéria de
jornal de grande circulação com título e conteúdo altamente ofensivos: “Intrusos
no parque” assinada por Rogério Daflon (DAFLON, 11/12/07. p. 17, anexo 6). A
matéria insinuava que haveria na localidade do Bonfim “85 casas de veraneio
ilegalmente construídas” no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO).
Na  realidade,  a  Comunidade  é  composta  por  120  famílias,  que  somam  393
pessoas,  sendo  que  apenas  cinco  casas  podem  ser  classificadas  como  de
veraneio,  segundo  pesquisa  realizada  por  Ana  Elisa  Portes  Lourenço,
pesquisadora  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  (FIOCRUZ),  que  realizou  inquérito
populacional a respeito das condições nutricionais dos moradores da área. Muitas
dessas famílias habitam há tanto tempo a área que já se encontram na terceira
geração, como é o caso das famílias: Costa e Silva, Jacinto da Rosa, Moraes,
Pimenta e Rodrigues. A matéria – orientada pelo próprio atual chefe do Parque,
que  levou  pessoalmente  o  jornalista  à  casa  de  moradores  para  fazer  a
reportagem - acusava, ainda, os moradores da região ora de “veranistas”, ora de
“intrusos”,  como  se  tivessem  ocupado  de  má  fé  área  do  Parque,  de  forma
claramente tendenciosa e agressiva em relação aos mesmos.
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O  administrador  do  Parque,  entrevistado  na  matéria,  para  indignação  da
Comunidade, mudou o posicionamento do IBAMA/PARNASO, que vigorou desde
1994 até então:

O administrador do parque, Ernesto Viveiros de Castro, informou
que [...] A ação do MP não trabalha com a data da fundação do
parque  (1939),  mas  sim  com  a  de  1984,  quando,  segundo
Viveiros de Castro, um decreto exigiu maior detalhamento da área
do  parque  e  deixou  claro  que  a  localidade  de  Bonfim  está
dentro de seus limites  [grifos nossos] (O GLOBO, 11/12/07, p.
17).

A Comunidade  do Bonfim  reagiu  com um Manifesto  intitulado  “Moradores  do
Bonfim  repudiam matéria  do  jornalista  Rogério  Daflon”,  voltando  a  procurar  o
Ministério Público e a administração do Parque. Em janeiro de 2008, foi realizada
reunião altamente tensa na Escola Rural do Bonfim entre a Direção do Parque e
representantes da Comunidade em que o administrador comunicou a “proibição
de novas construções”,  o  que causou grande revolta  entre  os  moradores.  Na
mesma  reunião,  o  Chefe  do  Parque  Nacional,  Sr.  Ernesto  declarou,  segundo
consta em ata  da Associação dos Produtores  Rurais,  que considera  injusta  a
delimitação feita em 1984, que reconhece a antiga ocupação da área e que o
melhor é que se dê prosseguimento ao processo de usucapião, colocando para
tanto o apoio do PARNASO ao pleito dos moradores. Na reunião foi combinado
que a Comunidade apresentaria uma proposta de novos limites para preservar a
área  por  ela  ocupada.  Tal  proposta  de  redelimitação  do  Parque  foi  feita  e
apresentada  à  administração  do  Parque,  sem  qualquer  resposta  oficial  até  o
momento.

A situação de tensão entre a Comunidade e a atual administração do Parque
voltou a se agravar no início de 2009, quando a proprietária da pousada Paraíso
Açu,  recebeu uma ameaça de desapropriação.  A Pousada é empreendimento
antigo, implantado na região desde 1982, que inclusive tem sua situação fundiária
regularizada. Tal ameaça volta a mobilizar a Comunidade, motivando este dossiê,
entre outras iniciativas.

Uma  das  iniciativas  da  Comunidade  que  merece  ser  mencionada  aqui  foi  a
apresentação  do  “Breve  histórico  das  atividades  empreendedoras  e  sócio-
políticas  do  Bonfim”  na  última  reunião  do  Conselho  Consultivo  do  PARNASO
(CONPARNASO) pelos três representantes da Comunidade no mesmo, além de
outros moradores. Nesta reunião, o CONPARNASO manifestou seu apoio à luta
da Comunidade do Bonfim, embora o representante do Parque – Marcus Gomes
–  tenha  afirmado  que  ocorreriam  desapropriações  (declaração  filmada  pelos
representantes da Comunidade).

Frisamos que a atual tensão vivida entre a Comunidade e a administração do
Parque se deve exclusivamente à mudança de atitude desta. A atual chefia do
Parque passou  não  só  a  referendar  o  Decreto-lei  da  Ditadura  Militar  –  antes
repudiado pelo IBAMA/PARNASO – quanto também a agir  de forma arbitrária
desconsiderando a proposta de redelimitação apresentada pela Comunidade e,
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inclusive, no zoneamento do Parque denominando a área do Bonfim como “Área
de Ocupação Temporária”. O atual Chefe do Parque vem adotando uma postura
cada  dia  mais  prepotente  e  arrogante  em  relação  à  Comunidade  e  seus
representantes,  recusando-se  a atender  seus  contatos  telefônicos  e a  prestar
informações relevantes para esta.
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2. HISTÓRICO DA COMUNIDADE

O vale que abriga a Comunidade Rural do Bonfim fica localizado no entorno do
PARNASO e é ocupado desde o início do século XX. O vale é habitado por mais
de  3  mil  pessoas,  das  quais  387  vivem  atualmente  na  sua  área  rural,
arbitrariamente inserida nos limites do Parque pelo Decreto-lei nº. 90.023/1984. A
área é servida por energia elétrica, linha telefônica, correio, uma seção eleitoral
(seção nº. 266, zona 085), uma Escola Rural conveniada à rede municipal, um
Posto de Saúde da Família e uma linha de ônibus (616). Há pelo menos 2 igrejas
na área (uma católica, outra protestante). É atravessado por estrada municipal
pavimentada com mais de 3 km. Os moradores da área rural  pagam Imposto
Territorial Rural à Receita Federal, sendo reconhecidos há décadas pelo poder
público  municipal,  estadual  e  federal  como  moradores  de  uma  Comunidade
consolidada.

A atividade econômica principal  é  a  agricultura – verduras  e flores -,  mas há
também duas pousadas, e alguns bares. Todos os dias mais de 20 caminhões
saem do Bonfim para entregar produtos nos mercados do Rio de Janeiro e de
outros municípios do Estado e de Minas (80.000 unidades/dia de olerícolas; e
20.000  unidades/dia  de  flores).  A  produção  é  razoavelmente  diversificada,
incluindo:  plantas  ornamentais;  apicultura;  fruticultura;  ervas  medicinais  e
aromáticas;  além  de  e  agro-indústria  rural  caseira  que  produz  doces  com as
frutas cultivadas na região. A região conta com atividade turística desenvolvida,
com  quatro  pousadas,  um  campo  de  aventuras,  sendo  reconhecida  pelo
Ministério  do  Turismo  como  um  dos  15  pólos  de  turismo  de  aventura  em
implantação no país.
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Igreja Nosso Senhor do Bonfim.

O principal marco da antiguidade da ocupação da área é a Igreja Nosso Senhor
do Bonfim que começou a ser construída no final do século XIX, sendo concluída
em 1903, havendo registros de casamentos realizados na mesma nessa década.
O Guia de Itaipava aponta que:

[...] a Comunidade do Vale do Bonfim se mobilizou e restaurou a
capela. Atualmente com jardins impecáveis e muito bem cuidada,
a capela tornou-se atração turística, além de atender a moradores
da região.  Suas  missas  semanais  ocorrem às  terças-feiras,  às
20h [atualmente aos domingos].  Uma vez por  ano,  na primeira
semana de setembro, é promovida ali a festa do Nosso Senhor de
Bonfim,  com  direito  a  quermesse  e  procissão  (GUIA  DE
ITAIPAVA).

Desde o início do século existia na região a Fazenda Bonfim, da família Sampaio,
amiga  do  então  Presidente  Getúlio  Vargas,  o  qual  costumava  visitar  e  se
hospedar com freqüência na Fazenda. O Parque foi criado em 1939 (Decreto-lei
nº.  1.822),  no governo Vargas.  Após sua morte,  em 1954,  os proprietários da
fazenda abandonaram o local, deixando inclusive de pagar os salários dos seus
empregados.  Estes,  visando  assegurar  sua  subsistência,  ocuparam  as  terras
iniciando produção rural, dando início à Comunidade. Era consenso na época que
a área do Parque era contígua e não superposta à antiga Fazenda Bonfim.

O estudo feito por Leonardo G. M. Rocha, ex-chefe adjunto do PARNASO, sobre
a situação fundiária  do Parque,  que consta de publicação do IBAMA de 2007
deixa bastante clara a ilegalidade do Decreto Decreto-lei nº. 90.023/1984. Como
se trata de depoimento importante e fundamentado, reproduzimos longo trecho
do mesmo abaixo:

A Fazenda Bonfim ou Fazenda da Palha foi formada por diversas
propriedades  que  foram  sendo  compradas,  desde  o  final  do
século XIX, pelo Banco Construtor do Brasil, pertencente à família
Sampaio (croquis de indicação das terras do Banco Construtor do
Brasil, organizado por Alcibíades Kozlowski, 1933). Essa grande
fazenda passou por uma fase pujante e foi entrando em processo
de decadência. Não é sabido que tenha havido desmembramento
entre os herdeiros. O que ocorreu foi um progressivo abandono
das  terras  e  um  progressivo  processo  de  ocupação  e
apossamento iniciado pelos próprios empregados da fazenda.

No  início  da  década  de  1940,  a  Fazenda  Bonfim  começou  a
apresentar  sinais de decadência e foi  sendo abandonada pelos
proprietários que passaram a se ausentar da área por períodos
cada vez mais longos. Os salários atrasaram, o “barracão” deixou
de vender fiado e em pouco tempo fechou suas portas.  Muitos
empregados deixaram a área nessa ocasião, indo buscar trabalho
em propriedades vizinhas. Outros, proletários rurais, privados do
soldo  mensal,  passaram  a  explorar  a  terra  para  extrair  seu
sustento, constituindo-se, com o passar do tempo, em posseiros.
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Os proprietários,  de tempos em tempos,  até  os anos de 1970,
tentavam retomar  o  controle  da  situação  colocando  guarita  de
controle,  administradores  de  fora  ou  chamando  os  moradores
para  assinarem  contratos  de  arrendamento.  Os  produtores
contrataram  apoio  jurídico  para  defender  os  seus  interesses  e
direitos, e conseguiram superar as pressões impostas. Em 1978,
os  proprietários  ainda  tentaram  embargar  a  construção  de
moradias,  por  intermédio  da prefeitura  de Petrópolis,  mas  elas
foram construídas.  No início da década de 1980,  foi  fundada a
primeira Associação de Moradores e Produtores, para organizar e
fortalecer a luta pela manutenção da posse das terras.

No  ano de  1984,  uma equipe  do IBDF de  Brasília  concentrou
grande parte de suas atividades no município de Petrópolis, por
ocasião de estudos e negociações para definição dos limites e da
tentativa  de  regularização  fundiária  do  Parnaso.  Através  dos
documentos  consultados  e  das  entrevistas  realizadas,  pôde-se
constatar  que  havia  um  interesse  muito  grande  do  Grupo  de
Diretores  Lojistas  e  da  Prefeitura  Municipal  de  Petrópolis  em
desenvolver ali um complexo turístico, do qual os agricultores não
faziam parte. Essas instituições acenaram com a possibilidade de
facilitar  ou  mesmo  financiar  a  desapropriação  da  área  e  a
realocação  dos  posseiros,  além  de  outras  providências.  Num
relatório de março de 1984, é mencionado que o presidente do
Grupo  de  Diretores  Lojistas  de  Petrópolis  reafirmou  que  iria
mobilizar a classe para ajudar o parque, seja no pagamento de
terras, na construção do posto de fiscalização e na contratação de
guardas  etc.  (Relatório  de  Viagem  no  001/84-DPN/DN  de
12/03/84).

Os proprietários  da Fazenda Bonfim também influenciaram
na inclusão da área nos limites do Parnaso. Há registros de
algumas negociações entre a equipe do IBDF e os herdeiros
ou seus representantes [grifos nossos]. Em março de 1984, foi
feito  um  contato  com  o  Dr.  Lindolfo,  advogado  da  família
Sampaio, que lhes informou estar a fazenda localizada em área
urbana  e,  portanto,  nada  teria  a  ver  com  o  Incra;  que  os
ocupantes  da fazenda  possuem contrato  de comodato  com os
proprietários  que,  a  qualquer  momento,  podem  anulá-lo,
significando que os ocupantes têm autorização de uso da terra,
mas não adquirem nenhum direito sobre ela; que a família não
paga impostos há cinco anos, mas parte já prescreveu uma vez
que a prefeitura de Petrópolis não executou a dívida; que essa
prefeitura  não  desapropriou  as  áreas  denominadas  Caxambu
Grande e Caxambu Pequeno, integrantes da Fazenda Bonfim e
que, portanto, é invasora da área (Relatório de Viagem no 001/84-
DPN/DN de 12/03/84).  A  prefeitura,  através de sua companhia
municipal  de  abastecimento  de  água,  utiliza  ainda  hoje  dois
reservatórios  existentes  nessas  áreas.  A  informação  de
desapropriação  havia  sido  dada  pela  equipe  da  Empresa  de
Turismo de Petrópolis – Petrotur, em reunião anterior.
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Em  agosto  de  1984,  outra  reunião  foi  realizada,  com  outro
advogado da família Sampaio, na qual se tratou da ocupação da
área e da intenção do IBDF em adquiri-la. Foi feita visita in loco
com os herdeiros, doutores Jorge de S. Sampaio e Alan Sérgio
Sampaio  acompanhados  de  um  advogado.  Foi  feito  também
contato com o Incra, para o cadastramento dos moradores, e com
a  Secretaria  de  Planejamento  da  Prefeitura  Municipal  de
Petrópolis,  definindo-se  pela  “transferência  de  parte  desses
ocupantes  dessa  Fazenda  para  áreas  da  Prefeitura”.  Foi
negociada também a construção de uma guarita, cuja planta foi
encaminhada  com  a  proposta  de  que  o  Grupo  de  Diretores
Lojistas  fornecesse  o  material  e  a  prefeitura  a  mão-de-obra
necessária à execução (Relatório de Viagem de 23/08/84).

Ainda  no  mês  de  agosto  de  1984,  o  IBDF  enviou  documento
solicitando da Fazenda Bonfim os seguintes documentos: cadeia
sucessória (dominial) vintenária; recibo de quitação atualizado do
INPS  ou  Funrural;  Recibo  atualizado  do  ITR  ou  Certidão  de
Isenção; certidão de inexistência de ônus legal sobre o imóvel e
declaração formal dos sócios da firma concordando com a venda
(Ofício 962/84-DN de 30/08/84). Os proprietários devem ter tido
problemas para providenciar a documentação, pois em outubro de
1984,  um  documento  do  IBDF  foi  taxativo  em  afirmar  a
“impossibilidade  de  aquisição  da  Fazenda  Bonfim”  [grifos
nossos] (Carta no 132/84-DN de 15/10/84).

Esses foram, provavelmente, os motivos que levaram o IBDF, em
agosto de 1984, a incluir grande parte dessa Comunidade dentro
dos limites do Parnaso.  Na ocasião,  a região já se encontrava
ocupada e explorada, não apresentando atributos naturais que
justificassem  a  sua  incorporação  àquela  unidade  de
conservação, principalmente  porque  trazia  consigo  um
grande  contingente  de  pessoas  dependentes  daqueles
recursos  [grifos  nossos].  Por  outro  lado,  havia  outras  áreas
incorporáveis  mais  interessantes  no  que  diz  respeito  aos
aspectos ambientais,  e com menos problemas sociais,  que
foram deixadas fora da unidade [grifos nossos].
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Moradores entrevistados relatam que,  na ocasião da expedição
do decreto de definição dos limites (1984), houve uma reunião na
qual se aventou a possibilidade de inclusão do Bonfim nos limites
do Parnaso. Imediatamente, a Comunidade se mobilizou, obtendo
o apoio de pelo menos uma representante do meio político que,
na  ocasião,  comprometeu-se  a  intervir  para  que  os  limites
ficassem 300 metros  acima do último  morador.  É óbvio  que  a
ainda reduzida capacidade de mobilização comunitária  e o seu
pouco poder  político influenciaram na decisão de incluir  a  área
dentro dos limites do Parnaso. No entanto, a falta de abertura de
uma  ampla  discussão  por  parte  do  IBDF  e  a pouca
visibilidade  e  transparência  na  condução  da  questão
influenciaram muito na decisão equivocada de incluir todo o
Vale do Bonfim nos limites do Parnaso [grifos nossos].

A essa conclusão chegou também a equipe do IBDF dois meses
após  a  emissão  do  decreto,  provavelmente,  quando  ficou
constatada a impossibilidade de aquisição da Fazenda Bonfim. A
equipe se dirigiu novamente à área para a reavaliação do limite
naquele  local  e  decidiu  propor  que  o  novo  limite  do  parque
passasse  pela  cota  1.200  m,  já  que  todas  as  posses
estabelecidas  até  aquela  data  estavam  abaixo  dessa  cota.  De
acordo com a equipe, somente na direção da subida para o Morro
do Açu é que haviam alguns terrenos cultivados até essa cota,
mas  nenhuma  edificação  (Relatório  de  Viagem  no  004/84-
DPN/DN de 29/10/84).  Essa decisão nunca foi oficializada, pois
para alterar o decreto de definição dos limites é necessária uma
lei, o que exige a aprovação do Congresso Nacional. É possível
que nem o administrador do Parnaso nem a Comunidade tenham
sido informados da decisão, que era também inócua levando-se
em conta a existência de um decreto presidencial. No entanto, a
sua divulgação teria ajudado bastante no relacionamento e nas
decisões que diziam respeito à Comunidade e ao parque.

13



 A COMUNIDADE DO BONFIM AMEAÇADA PELO DECRETO-LEI Nº. 90.023/1984

Praticamente,  todas  as grandes propriedades  da região  de
Petrópolis,  após a  negociação  do IBDF com os  eminentes
proprietários, tiveram as suas áreas inseridas a partir da cota
de 1.500 m. Apenas no Vale do Bonfim, onde estava instalada
a Comunidade, a cota desceu aos 900 m [grifos nossos]. Só em
1994,  com  a  demarcação  dos  limites  da  unidade,  ficou
efetivamente  estabelecido  o  que  estava  dentro  ou  fora  do
Parnaso,  constatando-se que  grande  parte  da  Comunidade  do
Vale do Bonfim havia sido inserida. Deste momento em diante, a
relação da administração do parque com a Comunidade tornou se
mais tensa. Ocorreu um aumento significativo da insegurança por
parte da população local, no que diz respeito à continuidade de
seu acesso à terra, e houve um incremento das obrigações legais
por  parte  da administração  da unidade em relação à  área.  As
restrições impostas a essa categoria de unidade de conservação
obrigaram a uma intensificação da fiscalização e impuseram uma
relação  ambígua,  difícil  de  ser  superada.  Torna-se  impossível
conciliar  os  objetivos  da  conservação  com  os  da  exploração
intensiva ali praticada, pois elas não se coadunam.

De acordo com o relatório  do trabalho de demarcação,  nos 46
questionários preenchidos foram cadastradas 85 famílias com um
total de 311 pessoas. Essas famílias cultivavam aproximadamente
101  ha.  com  hortaliças  e  flores,  principalmente.  Num  outro
levantamento, mais recente, realizado por um morador ligado ao
Sindicato de Produtores Rurais,  para efeito de planejamento da
entidade, foram relacionadas nominalmente 86 famílias com 304
membros.  Ambos  os  levantamentos  dizem  respeito
exclusivamente à área do Bonfim sobreposta ao Parnaso.

Alguns ocupantes conseguiram, através de um processo judicial
de usucapião, sempre contra o Banco Construtor do Brasil (Nova
Sociedade  Anônima),  o  reconhecimento  oficial  de  propriedade
sobre  as  terras  por  eles  ocupadas.  Os  proprietários  das  duas
pousadas existentes – Paraíso do Açu e Cabanas do Açu – já
obtiveram os títulos de propriedade referentes a 0,77 ha. e 2,14
ha., respectivamente (Protocolo no 31.349 de 25/05/98. Cartório
do  11o  Ofício  do  Registro  de  Imóveis,  6ª.  Circunscrição,
Petrópolis-RJ).

A família  Christ,  representada  por  Maria Odete,  Jorge,  Arlindo,
Carlos, Nilo César, João Alberto etc., também registrou em seus
nomes uma área de 2 ha., referente a ganho de causa em uma
ação de usucapião movida contra o referido Banco (Protocolo no
15.977  de  19/11/85.  Cartório  do  11o  Ofício  do  Registro  de
Imóveis,  6a  Circunscrição,  Petrópolis-RJ).  Temos  também
conhecimento  de  que  o  médico-veterinário  de  nome  Antônio
Geraldo de Barros tem um processo avançado nesse sentido e
que  houve  outro  ganho  de  causa  de  uma  área  de  3,21  ha.,
confrontante com a da família Christ.  A maioria dos produtores
rurais,  no entanto,  nem sequer entrou na justiça com vistas ao
reconhecimento  oficial  dos  seus  direitos  à  terra.  Quase  todos
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pagam  sistematicamente  o  Imposto  Territorial  Rural  (ITR),  que
consideram  um  comprovante  oficial  de  suas  posses,  além  de
ocuparem a área de forma permanente e se sustentarem a partir
dos imóveis, o que acreditam também influenciar na garantia dos
seus direitos.

Acima da área ocupada pela Comunidade do Bonfim inicia-se
a  área  do  parque,  no  entendimento  dos  moradores  e  nas
ações  mais  efetivas  da  administração  da  unidade  [grifos
nossos] (ROCHA, 2007, p. 49-51).

O  texto  de  Leonardo  Rocha  deixa  claro  que  houve  interesse  dos  antigos
proprietários  na  inclusão  da  área  da  Comunidade  do  Bonfim  nos  limites  do
Parque, certamente porque sabiam que já não tinham direito sobre as terras –
perdidos  para  os  posseiros,  hoje  de  fato  proprietários  –  possivelmente  na
esperança de obterem indenização do Governo Federal. Afinal o texto menciona
a  existência  de  “um  documento  do  IBDF  [...]  taxativo  em  afirmar  a
‘impossibilidade de aquisição da Fazenda Bonfim’”.

Outro argumento fundamental do texto de Leonardo Rocha é o fato da região não
apresentar  “atributos  naturais  que  justificassem  a  sua  incorporação  àquela
unidade  de  conservação,  principalmente  porque  trazia  consigo  um  grande
contingente de pessoas dependentes daqueles recursos”. Afinal as unidades de
conservação visam proteger o patrimônio natural, tal como previsto pela, da Lei
nº. 9.985/2000:

Unidade  de  conservação:  espaço  territorial  e  seus  recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais  relevantes [grifos  nossos],  legalmente  instituído  pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos,
sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual  se  aplicam
garantias adequadas de proteção (art. 2º. I). 

Como já se argumentou, o Vale do Bonfim é ocupado desde o final do século
XIX, tendo perdido suas características “naturais relevantes”.

O texto de Leonardo Rocha chama a atenção, ainda, para o fato de ter ocorrido
uma “falta de abertura de uma ampla discussão por parte do IBDF e a pouca
visibilidade  e  transparência  na  condução  da  questão  influenciaram  muito  na
decisão equivocada de incluir todo o Vale do Bonfim nos limites do Parnaso”. Tal
atitude dos responsáveis pela delimitação de 1984, contraria o que determina o
Decreto-Lei nº. 1.822/1939 de criação o Parque:

Art. 2º  A área  do  Parque  será  fixada  depois  de  indispensável
reconhecimento  e  estudo  da  região  feito  sob  a  orientação  do
Serviço Florestal.

[...]
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Art. 4º Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Serviço
Florestal, autorizado a entrar em entendimento com as Prefeituras
dos  Municípios  de  Teresópolis,  Magé  e  Petrópolis  e  com  os
proprietários  particulares  de  terras,  para  o  fim  especial  de
promover doações, bem como efetuar as desapropriações que se
fizerem necessárias aos trabalhos de instalação do Parque.

Como se vê o decreto determinava o “indispensável reconhecimento e estudo da
região”  (art.  24º.)  e o “entendimento com as Prefeituras [...]  e os proprietários
particulares de terra (art. 4º.)“. O que não ocorreu até hoje.

Outro argumento que merece destaque do texto de Leonardo Rocha é que na
delimitação arbitrária de 1984, teria havido uma exceção negativa à Comunidade
do Bonfim, para a qual a cota considerada foi de 900 m, enquanto em todo o
Município de Petrópolis foi considerada a cota de 1.500 m.

O  último  trecho  citado  reconhece  a  distinção  entre  as  áreas  ocupadas  pela
Comunidade do Bonfim e do Parque. Tal entendimento era o que prevaleceu até
a atual  gestão do Parque,  cuja mudança de atitude tem motivado um estado
permanente de tensão na área.

Para encerrar este item, destacamos que a área ocupada pela Comunidade Rural
do  Bonfim  equivale  a  cerca  de  300  ha.,  ou  1,53% da  área  total  do  Parque,
considerando a ampliação efetivada em 2008 .
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3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Apresentamos, a seguir duas figuras que localizam o PARNASO no Estado do
Rio de Janeiro (Figura 2) e a Comunidade do Bonfim no Parque (Figura 3).

Figura 3: Situação geográfica da Comunidade no PARNASO
Figura 2: Localização do PARNASO no Estado do Rio de Janeiro
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Como se pode ver, a Comunidade do Bonfim ocupa uma área muito limitada, que
representa aproximadamente 1,5% da área do Parque.
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Figura 4: Proposta de redelimitação da área da Comunidade

Legenda:
         - Limites atuais do parque

         - 1.200m

         - 1.300m

         - 1.100m
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4. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA COMUNIDADE

Já  apontamos  no  item  2  para  a  ausência  de  diálogo  e  de  qualquer  tipo  de
entendimento com a Comunidade por parte dos responsáveis pela delimitação
realizada em 1984, fato reconhecido inclusive em publicação recente do IBAMA
(ROCHA, 2007). Também apontamos que o Decreto-lei nº. 90.023/1984 também
desrespeitou o disposto no Decreto-lei  nº.  1.822/1939 que criou o Parque,  no
sentido  do  “indispensável  reconhecimento  e  estudo  da  região“  (art.  2º.)  e  do
“entendimento  com  as  Prefeituras  dos  Municípios  de  Teresópolis,  Magé  e
Petrópolis e com os proprietários particulares de terras, para o fim especial de
promover  doações,  bem  como  efetuar  as  desapropriações  que  se  fizerem
necessárias  aos  trabalhos  de  instalação  do  Parque”  (art.  4º.).  Mostramos,  a
seguir, que o Decreto-lei nº. 90.023/1984 está em desacordo com o disposto na
Constituição Federal de 1988 em relação ao direito de posse de imóveis rurais:

Aquele  que,  não sendo proprietário  de imóvel  rural  ou  urbano,
possua como seu,  por  cinco anos  ininterruptos,  sem oposição,
área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família,  tendo
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo  único.  Os imóveis  públicos  não serão adquiridos  por
usucapião (CF Art. nº. 191.).

Chamamos a atenção para o fato de que as terras ocupadas pela Comunidade
não pertencerem à União, por terem pertencido à Fazenda do Bonfim e nunca
terem sido objeto de desapropriação, desta forma não pode se aplicar o disposto
no parágrafo único do artigo, acima reproduzido. O Decreto-lei nº. 90.023/1984
também está em desacordo com o disposto no Código Civil, como se pode ver a
seguir. Chamamos a atenção, em primeiro lugar, para o fato da União jamais ter
exercido algum poder inerente à propriedade da Região, tal como determinado
pelo artigo nº. 1.196:

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

E, em segundo lugar, para o fato da Comunidade estar presente na área há mais
de 50 anos, preenchendo amplamente o que dispõe os artigos 1.238, 1.239 e
1.242 quanto ao seu direito ao usucapião:

Art.  1.238. Aquele que,  por quinze anos,  sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis.
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Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos se o  possuidor  houver  estabelecido no imóvel  a sua
moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou
urbano,  possua  como  sua,  por  cinco  anos  ininterruptos,  sem
oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

[...]

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir
por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo
se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no
registro  constante  do  respectivo  cartório,  cancelada
posteriormente,  desde  que  os  possuidores  nele  tiverem
estabelecido  a  sua  moradia,  ou  realizado  investimentos  de
interesse social e econômico.

Podemos  dizer,  portanto,  que  o  Decreto-lei  nº.  90.023/1984,  que respalda  as
ações arbitrárias da atual Chefia do PARNASO, é inconstitucional e atenta contra
os dispositivos do Código Civil relativos ao usucapião.
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5. REGENERAÇÃO DA NATUREZA

Ao contrário do que pensam muitos visitantes do Vale do Bonfim, a presença da
Comunidade  tem  contribuído  para  promover  a  regeneração  com  espécimes
nativos e a preservação da vegetação recuperada. Na época da Fazenda Bonfim,
a maior parte do Vale era ocupada por pastagens, fazia-se extração de lenha
para as carvoarias de Petrópolis, usava-se o fogo para a limpeza dos terrenos e
praticava-se  a  caça  em  toda  a  área.  As  fotos,  a  seguir,  exemplificam  a
regeneração da vegetação no Vale.

Foto do Vale do Bonfim em abril de 1984.

Foto do Vale do Bonfim em fevereiro de 2009.

Deve-se observar que a viabilidade econômica das atividades rurais e turísticas
não  permitiu  a  ocupação  desordenada  observada  no  restante  do  entorno  do
PARNASO. Em função do impacto positivo para o meio–ambiente da presença
da Comunidade e suas atividades agrícolas e turísticas, defendemos que a área
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por  ela  ocupada  seja  reconhecida  como  “zona  de  amortecimento”,  tal  como
previsto na Lei nº. 9.985, de 2000:

Zona  de  amortecimento [grifos  nossos]:  o  entorno  de  uma
unidade  de  conservação,  onde  as  atividades  humanas  estão
sujeitas a normas e restrições  específicas,  com o propósito  de
minimizar  os  impactos  negativos  sobre  a  unidade  (artigo  2º,
XVIII);

Acreditamos que tal  proposta  não só beneficiaria  o  Parque,  como oferece  ao
Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) uma alternativa concreta para
sua atual postura incoerente que ora reconhece que o Decreto nº. 90.023/1984 é
incorreto e ora faz ameaças inspiradas no mesmo. A comunidade aguarda neste
sentido  que  a  Chefia  do  Parque  a  oriente  sobre  como  proceder  para  os
licenciamentos e regras a serem seguidas relativas às atividades que desenvolve.
O  estabelecimento  do  Vale  do  Bonfim  como  zona  de  amortecimento  do
PARNASO constitui a melhor alternativa ambiental e social para a área, uma vez
que  é  uma  solução  que  resolve  o  impasse  criado  pelo  Decreto-lei  nº.
90.023/1984, evitando uma crise social desnecessária que seria o resultado da
desapropriação das terras. A zona de amortecimento resultaria em melhoria das
condições  ambientais  em  função  da  conscientização  dos  moradores  e  do
estabelecimento  de  ações  de  proteção  e  regeneração  do  local.  Tal  solução
poderia servir de exemplo de uma solução pacífica, pouco onerosa, socialmente
justa e ecologicamente sustentável  para situações semelhantes existentes nas
áreas de entorno de diversos parques nacionais e estaduais.
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6. REIVINDICAÇÕES

Tendo em vista o exposto no documento, as entidades signatárias, representando
a Comunidade Rural do Bonfim, concluem com as seguintes reivindicações:

• Redelimitação definitiva, excluindo a área da Comunidade do Parque;

• Conclusão da regularização fundiária em andamento no ITERJ;

• Implantação de plano de manejo correspondente à zona de amortecimento
para a área da Comunidade; e

• Ação efetiva da Prefeitura Municipal no sentido do exercício do seu poder
de polícia administrativa (agricultura, meio-ambiente e posturas).
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ANEXO 1: DECRETO Nº. 1.822/1939

DECRETO-LEI N. 1.822 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1939
Cria o Parque Nacional da Serra dos Orgãos
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição e,

Considerando que o art. 134 da Constituição coloca sob a proteção e cuidados especiais da
Nação, dos Estados e dos Municipios os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como
as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza;

Considerando o disposto nos artigos 5º letra c, 9º e seus parágrafos 10 e 56 do Código Florestal,
aprovado pelo Decreto n. 23.793, de 23 de fevereiro de 1934, 

decreta:

Art. 1º Fica criado, na região da Serra dos Orgãos, em terras dos Municipios de Teresópolis. Magé
e Petrópolis, o Parque Nacional da Serra dos órgãos, subordinado ao Serviço Florestal do
Ministério da Agricultura.

Art. 2º A área do Parque será fixada depois de indispensavel reconhecimento e estudo da região
feito sob a orientação do Serviço Florestal.

Art. 3º As terras, a flora, a fauna e as belezas naturais na área a ser demarcada ficam sujeitas ao
regime estabelecido pelo Código Florestal aprovado pelo Decreto n. 23.793, de 23 de fevereiro de
1934.

Art. 4º Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Serviço Florestal, autorizado a entrar em
entendimento com as Prefeituras dos Municípios de Teresópolis, Magé e Petrópolis e com os
proprietários particulares de terras, para o fim especial de promover doações, bem como efetuar
as desapropriações que se fizerem necessárias aos trabalhos de instalação do Parque.

Art. 5º A administração do Parque e as demais atividades a ele afetos serão exercidas por
funcionários lotados no Serviço Florestal e por extranumerários admitidos na forma da legislação
em vigor.

Art. 6º O Ministro da Agricultura baixará, oportunamente um Regimento para o Parque Nacional da
Serra dos Orgãos, o qual integrará a Secção de Parques Nacionais do Serviço Florestal, regulando
a entrada e permanência de excursionistas e estabelecendo taxas módicas de acesso e
permanência.

Art. 7º A renda arrecadada pela administração do Parque será recolhida aos cofres públicos, na
forma da legislação em vigor.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1939, 118º da Independência e 51º da República.

Getulio Vargas.
Fernando Costa

A. de Souza Costa.

27



 A COMUNIDADE DO BONFIM AMEAÇADA PELO DECRETO-LEI Nº. 90.023/1984

ANEXO 2: RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 24/1/05
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ANEXO 3: DECRETO Nº 90.023, DE 02 DE AGOSTO DE 1984

Define os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, criado pelo Decreto-lei nº
1.822 de 30 de novembro de 1939 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
III da Constituição e nos temos do Artigo 5º, alínea a, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965,

decreta:

Art. 1º - Os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, localizado no estado do Rio
de Janeiro, e abrangendo terras dos Municípios de Magé, Teresópolis e Petrópolis, estão
definidos neste Decreto, com base nas cartas topográficas SF.23-Z-B-1-4, SF.23-Z-II-3 e
SF.23-Z-B-IV-2, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Art. 2º - Os limites de que trata o artigo anterior estão compreendidos dentro do seguinte
perímetro: inicia na divisa dos Municípios de Teresópolis e Magé, na margem esquerda
da  BR-116,  no  sentido  Rio/Teresópolis,  no  local  denominado  Soberbo,  no  ponto  de
coordenadas aproximadas N-7.514.580m e E=707.050m.  Daí,  segue  no rumo Oeste,
pela divisa dos Municípios de Teresópolis e Magé, até encontrar a cota de 1.150m, no
ponto de coordenadas aproximadas N=7.514.650m e E=706.600m. Desse ponto, segue
pela  cota  de  1.150m  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.515.000m  e
E=706.650m. A partir daí, o limite segue em linha reta, por uma distância aproximada de
300m, até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.515.000m e E=706.950m, sobre a
cota  de  1.050m.  O  limite  continua  por  essa  cota  até  o  ponto  de  coordenadas
aproximadas N=7.515.850m e E=707.200m e,  depois,  segue  em linha reta,  por  uma
distância  de  100m,  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.515.930m  e
E=707.280m, próximo a uma guarita do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde
termina a rua popularmente conhecida como Japuiba. Daí, segue confrontando-se com a
propriedade  particular,  originalmente  pertencente  ao  "Embaixador"  e,  depois,
confrontando-se com o loteamento onde se encontra o edifício Serra dos Órgãos até a
Avenida Rotariana. O limite continua por essa Avenida até a ponte do rio Paquequer, na
sua  margem  direita,  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.516.170m  e
E=707.570m. Desse ponto, sobe o rio Paquequer, pela sua margem direita, até a ponte
da estrada que leva à Barragem do rio Beija-flor, aí existente, no ponto de coordenadas
aproximadas  N=7.515.330m  e  E=706.130m.  Daí,  segue  essa  estrada  até  aquela
Barragem, no ponto de coordenadas aproximadas N=7.515.850m e E=705.680m. A partir
Daí, o limite continua por uma linha sinuosa confrontante com a "gleba B", da Granja
Guarani,  até  a  estrada  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.516.000m  e
E=706.370m. Daí, segue por essa estrada até o rio Carneiros, no ponto de coordenadas
aproximadas N=7.516.520m e E=706.400m. A partir  daí, sobe esse rio até alcançar a
cota  de  1.100m  e  prossegue  envolvendo  todas  as  reservas  florestais  dos  bairros
denominados  Ingá,  Cascata  dos  Amores,  Taboinhas,  Taumaturgo  e  Iucas,  que  se
encontram nos morros denominados Taboinhas, Corta Vento, Figueira, Cova da onça e
demais áreas de preservação permanente,  até o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.518.800m e E=706.000m. Desse ponto, acompanha a cota de 1.300m até o ponto
de  coordenadas  aproximadas  N=7.518.500m  e  E=704.900m,  que  é  nascente  de  um
afluente da margem direita do córrego do Quebra Frasco. Daí sobe esse córrego até a
cota de 1.400m, no ponto de coordenadas aproximadas N=7.518.350m e E=705.000m, e
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continua  por  essa  cota  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.518.150m  e
E=703.500m. Desse ponto, englobando a área de preservação permanente da margem
esquerda desse córrego, sobe pela margem externa dessa área (com relação ao rio) até
a nascente que se encontra no ponto de coordenadas aproximadas N=7.518.550m e
E=702.600m, na cota de 1.700m. Daí percorre uma distância reta de, aproximadamente
100m até atingir o limite de Teresópolis e Petrópolis. Daí, continua por esse limite até
atingir  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.517.230m  e  E=703.200m.  Desse
ponto, segue em linha reta até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.516.480m e
E=702.300m.  Desse  ponto,  segue  em  linha  reta  até  o  ponto  de  coordenadas
aproximadas N=7.516.650m e E=701.700m. Desse ponto, continua em linha reta até as
coordenadas  aproximadas  N=7.516.450m  e  E=699.800m.  Desse  ponto,  continua  em
linha reta até as coordenadas aproximadas N=516.000m e E=698.000m. Desse ponto,
segue em linha reta até as coordenadas aproximadas N=7.514.650m e E=698.150m.
Desse ponto, segue pelo divisor de águas dos rios do Poço do Ferreira e do Bomfim até
o ponto de coordenadas aproximadas N=7.516.400m, e E=694.950m, limite da Fazenda
do Bomfim. Daí, segue por esse limite que desce a encosta do morro do Mata Porcos,
passando  pelo  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.515.700m  e  E=695.000m,  e
seguindo  pela  linha  de  crista,  passa  pelo  ponto  de  coordenadas  aproximadas
N=7.514.800  e  E=694.000m,  até  as  coordenadas  aproximadas  N=7.513.750m  e
E=693.800m. Desse ponto, desce a encosta do morro aí existente até encontrar o ponto
de  coordenadas  aproximadas  N=7.513.150m  e  E=694.320m,  englobando  a  faixa  de
preservação permanente da margem direita do afluente da margem direita do córrego da
Ponte de Ferro e desce-a até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.511.500m e
E=692.850m. A partir daí, segue em linha reta, por uma distância aproximada de 900m,
pela encosta do morro aí existente,  até  atingir  o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.510.600m e E=693.000m.  Depois,  segue  pelo  divisor  de  águas  até  o  ponto  de
coordenadas aproximadas N=7.510.600m e E=693.300m. Daí, continua pela cabeceira
do afluente da margem direita  do rio Itamarati,  englobando sua área de preservação
permanente da margem direita, até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.510.500m
e E=693.350m. Desse ponto, desce pela margem externa dessa faixa de preservação
permanente, englobando-a, até a confluência com a faixa de preservação permanente da
margem esquerda do rio Itamarati e, depois, sobe pela margem externa dessa faixa até a
sua  confluência  com  um  afluente  da  margem  esquerda,  no  ponto  de  coordenadas
aproximadas N=7.509.900m e E=694.000m. A partir daí, sobe esse afluente, pela sua
área de preservação permanente da margem esquerda, englobando-a, indo alcançar a
sua nascente,  no  ponto  de coordenadas aproximadas  N=7.508.900m e E=693.950m.
Desse  ponto,  segue  em  linha  reta,  por  uma  distância  de  300m,  até  o  ponto  de
coordenadas  aproximadas  N=7.508.600m  e  E=693.850m.  Daí,  segue  pelo  divisor  de
águas  até  o  limite  dos  Municípios  de  Petrópolis  e  Magé,  no  ponto  de  coordenadas
aproximadas N=7.507.200m e E=693.450m. A partir daí, segue pelo limite desses dois
Municípios  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.509.400m  e  E=697.800m.
Desse  ponto,  segue  pelo  divisor  de  águas  dos  córregos  das  Pedras  Negras  e  do
Sossego  (ou  do  Chiqueiro)  até  alcançar  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas
N=7.507.350m e E=699.750m. Daí, vai pelo divisor de águas até o ponto de coordenadas
aproximadas N=7.507.480m e E=700.350m. Desse ponto, segue por uma linha reta de,
aproximadamente, 700m até a faixa de preservação permanente da margem direita do
córrego  do  Sossego,  englobando-a,  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas
N=7.507.450m  e  E=701.100m.  Daí,  percorre  a  margem  externa  dessa  faixa  de
preservação permanente até encontrar a cota de 200m. A partir daí, circunda esse morro
aí existente (morro da Areia Seca), por essa cota, até encontrar o rio Santo Aleixo (ou
Andorinhas),  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.507.300m  e  E=702.160m.
Desse ponto, sobe a margem externa da faixa de preservação permanente da margem
esquerda  desse  rio  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.508.500m  e
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E=702.050m. Daí, sobe o morro aí existente, pelo seu divisor de águas, até o ponto de
coordenadas aproximadas N=7.508.920m e E=702.850m. A partir daí, percorre o divisor
de  águas  até  o  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.510.400m  e  E=702.950m.
Desse  ponto,  percorre  uma linha reta  de,  aproximadamente,  1.100m até  o ponto  de
coordenadas N=7.511.350m e E=703.500m. Daí, segue pelo divisor de águas até a BR-
116  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas  N=7.510.600m  e  E=706.050m.  Depois,
continua pela margem esquerda dessa estrada, no sentido Rio/Teresópolis até o ponto
de  coordenadas  aproximadas  N=7.510.650m  e  E=705.740m.  A  partir  daí,  desce  a
encosta do morro aí existente, por uma linha reta aproximada de 50m, indo alcançar a
área  de  preservação  permanente  da  margem  direita  do  Rio  Lava-Pés  no  ponto  de
coordenadas  aproximadas  N=7.510.690m  e  E=705.740m.  Desse  ponto,  desce  pela
margem externa dessa faixa de preservação permanente até o antigo leito da estrada de
ferro Guapimirim/Teresópolis, prosseguindo por essa até atingir a cota de 300m, próximo
à  Capela  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  no  ponto  de  coordenadas  aproximadas
N=7.511.600m e E=706.150m.  Desse  ponto,  contorna  esse morro  por  essa  cota  até
encontrar a margem da faixa de preservação permanente da margem esquerda do rio
Iconha.  Daí,  sobe  pela  margem  externa  dessa  faixa  até  o  ponto  de  coordenadas
aproximadas N=7.512.230m e E=707.350m. Desse ponto, continua englobando a área
de  preservação  permanente  da  margem  esquerda  do  rio  Iconha  até  o  ponto  de
coordenadas aproximadas N=7.514.500m e E=707.100m. Daí, segue em linha reta até o
ponto inicial desta descrição.

Art. 3º - O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem por finalidade precípua proteger a
fauna, a flora e as belezas naturais nele existentes, ficando sujeito ao regime especial do
Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965) e lei de Proteção à Fauna
(Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967).

Art. 4º - A administração do Parque Nacional, de que trata este Decreto, cabe ao Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.

Art.  5º  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Brasília, 02 de agosto de 1984; 163º da Independência e 96º da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
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ANEXO 4: MATÉRIA SOBRE EXCLUSÃO DA ÁREA DA COMUNIDADE DO BONFIM DO

PARNASO
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ANEXO 5: MAPA DO PARQUE DE 1987 (IBDF/DN)

Assinalamos  com  um  círculo  vermelho  a  exclusão  da  área  ocupada  pela
Comunidade do Bonfim do PARNASO neste mapa oficial do antigo IBDF/DN e
constante do “Plano de Ação Emergencial para o Parque Nacional da Serra dos
Órgãos”  do  IBAMA/PARNASO,  1994,  p.  19.  A  exclusão  corresponde
aproximadamente à proposta de redelimitação feita em 2008 pela Comunidade,
que se encontra  sem resposta  até  o momento.  Deve-se  ressaltar  que a área
hachurada que indica a área de estudo do plano de manejo de 1980, também
não abrangia a área do Bonfim.
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ANEXO 6: MATÉRIA “INTRUSOS NO PARQUE” (11/12/07)
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