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Parque Natural Municipal FAZENDA DO VIEGAS

I – IDENTIFICAÇÃO

NOME : PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO VIEGAS
ÁREA TOTAL (ha) : 8,49
LOCALIZAÇÃO : Localiza-se numa elevação isolada que tem, ao Sul, a Serra do Viegas, e a Sudoeste, 
a Serra do Lameirão, integrantes do Maciço da Pedra Branca. O Parque está situado na Rua Marmiari, 
no 221, no bairro de Senador Camará, tendo como limites as ruas Professor Ulisses Nonohay, Marmi-
ari e Avenida Carlos Correia.
LOGRADOURO(S) : RUA HELIO LOBO
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PROTEGIDA POR BAIRRO : SENADOR CAMARÁ 8,4892 ha
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PROTEGIDA POR BACIA : SUB-BACIA DO RIO SARAPUÍ 8,033 ha
FAVELA(S) :
Morro do Sossego 0,025 ha
Tancredo Neves 0,037 ha
Verde é Vida 0,172 ha
TUTELA : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – MA/CRA/GUC
 
II – VISITAÇÃO
ACESSO :
O visitante tem acesso ao Parque através da Avenida Santa Cruz, principal eixo viário da área, que 
faz a ligação entre os bairros de Realengo e Senador Vasconcelos, passando pelos bairros de Padre 
Miguel, Bangu, Senador Camará e Santíssimo, e que se constitui em via de acesso destes a Campo 
Grande, principal centro comercial e de serviços da Zona Oeste. A partir da Avenida Santa Cruz, que 
conta com diversas ligações por vias secundárias à Avenida Brasil, se chega à Estrada do Viegas, onde 
se situa a entrada do Parque.

ATIVIDADE :
O parque é local de visitas escolares, caminhadas e palestras.Nele ocorrem eventos relacionados a 
datas comemorativas, como o Dia da Árvore e Semana do Meio Ambiente.
Visitas guiadas ao público e a grupos escolares a serem agendadas

HORÁRIO :
Os portões do Parque (são 3)estão abertos aos visitantes das 8h às 17h e no horário de verão até às 
18:00h.

EQUIPAMENTO(S) :
de lazer: brinquedos,área da pérgula, equipamentos de ginástica,bancos e mesas rústicos junto às 
árvores e trilhas ecológicas;
de informação: placas indicativas;
de segurança: muro cercando a área onde estão situadas as instalações dos órgãos públicos e da ad-
ministração da Fazenda,;
de serviço: cestas coletoras de lixo; sanitários,caixa de correios; telefone público; estacionamento; sede 
do Escritório Técnico Regional da SMAC; sede da Suprefeitura da Zona Oeste; Vice-Prefeitura.
de cultura: as edificações e elementos construídos da antiga Fazenda do Viegas (a casa, o abrigo das 
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charretes, capela e a piscina-fonte, sendo esta última com um belíssimo trabalho em cantaria).

III – LEGISLAÇÃO

CRIAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO :
14/05/96 Decreto no 14.80

DELIMITAÇÃO :
Decreto no 14.800, de 14/05/1996. “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas 7.468.126N e 655.640E, 
na Rua Marmiari; deste ponto segue na direção Oeste por uma reta imaginária, até o Ponto 2, de 
coordenadas 7.468.126N e 655.574E; daí segue em direção Sul por uma reta imaginária, até o Ponto 
3, de coordenadas 7.468.072N e 655.574E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, 
até o ponto 4, de coordenadas 7.468.093N e 655.506E; daí segue por uma reta imaginária, em direção 
Sudoeste, até o Ponto 5, de coordenadas 7.468.080N e 655.482E; daí segue por uma reta imaginária, 
em direção Noroeste, até o ponto 6, de coordenadas 7.468.120N e 655.360E; daí segue por uma reta 
imaginária, em direção Noroeste, até o ponto 7, de coordenadas 7.468.180N e 655.354E; daí segue 
por uma reta imaginária, em direção Sudeste, até encontrar o Ponto 8, de coordenadas 7.468.156N 
e 655.340E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até encontrar o Ponto 9, de 
coordenadas 7.468.222N e 655.310E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até 
encontrar o Ponto 10, de coordenadas 7.468.230N e 655.316E; daí segue por uma reta imaginária, 
em direção Noroeste, até o Ponto 11, de coordenadas 7.468.248N e 655.290E; daí segue, em sentido 
horário, pela Rua Ulysses Nonohay e pela Rua Marmiari, até reencontrar o Ponto 1, início desta 
delimitação (as coordenadas U.T.M. referem-se à base cartográfica IPLANRIO no 285A-1-2 e 285A-
1-5, na escala 1:2.000 de 1975)”.

ZONEAMENTO :
O Decreto Municipal no 14.800, de 14/05/1996, estabelece o seguinte zoneamento:
Zona de uso extensivo:
Inicia-se no Ponto 1, de coordenadas 7.468.126N e 655.640E; deste ponto segue por uma reta imag-
inária, em direção Oeste, até o Ponto 2, de coordenadas 7.468.126N e 655.574E; daí segue por uma 
reta imaginária, em direção Noroeste, até o Ponto A, de coordenadas 7.468.264N e 655.516E; daí 
segue por uma reta imaginária, em direção Nordeste, até o Ponto F, de coordenadas 7.468.388N e 
655.598E; daí segue, em sentido horário, pela Rua Marmiari, até reencontrar o Ponto 1.
Compreende, basicamente, as trilhas ecológicas, as trilhas de acesso às demais zonas e as trilhas de 
acesso ao mirante. É destinada à manutenção do ambiente natural, oferecendo possibilidades de 
acesso ao público para fins educativos e recreativos.
Zona de uso intensivo:
Inicia-se no Ponto F, de coordenadas 7.468.388N e 655.598E; daí segue por uma reta imaginária, 
em direção Sudoeste, até o Ponto A, de coordenadas 7.468.264N e 655.516E; daí segue por uma reta 
imaginária, em direção Noroeste, até o Ponto B, de coordenadas 7.468.302N e 655.450E; daí segue 
por uma reta imaginária, em direção Norte, até o Ponto E, de coordenadas 7.468.374N e 655.412E; 
daí segue, em sentido horário, pela Rua Marmiari, até reencontrar o Ponto F.
Nesta Zona serão inseridos o viveiro, áreas destinadas ao lazer contemplativo, recreativo e outros, de 
acordo com projeto a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, com 
a participação da Fundação Parques e Jardins – FPJ e da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do 
Rio de Janeiro – RIO ZOO.
Esta Zona é destinada à promoção da educação ambiental e recreação ao ar livre, em caráter inten-
sivo e em harmonia com o meio.
Zona de recuperação:
Inicia-se no Ponto 2, de coordenadas 7.468.126N e 655.574E; daí segue por uma reta imaginária, 
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em direção Sul, até o Ponto 3, de coordenadas 7.468.072N e 655.574E; daí segue por uma reta imag-
inária, em direção Noroeste, até o Ponto 4, de coordenadas 7.468.093N e 655.506E; daí segue por 
uma reta imaginária, em direção Sudoeste, até o Ponto 5, de coordenadas 7.468.080N e 655.482E; 
daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até o Ponto 6, de coordenadas 7.468.120N 
e 655.360E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até o Ponto 7, de coordenadas 
7.468.180N e 655.354E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Sudeste, até o Ponto 8, de 
coordenadas 7.468.156N e 655.340E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até 
o Ponto 9, de coordenadas 7.468.222N e 655.310E; daí segue por uma reta imaginária, em direção 
Noroeste, até o Ponto 10, de coordenadas 7.468.230N e 655.316E; daí segue por uma reta imaginária, 
em direção Noroeste, até o Ponto 11, de coordenadas 7.468.248N e 655.290E; daí segue por uma reta 
imaginária, em direção Sudeste, até o Ponto D, de coordenadas 7.468.302N e 655.334E; daí segue por 
uma reta imaginária, em direção Nordeste, até o Ponto B, de coordenadas 7.468.330N e 655.422E; 
daí segue por uma reta imaginária, em direção Sudeste, até o Ponto A, de coordenadas 7.468.264N e 
655.516E; daí segue por uma reta imaginária, em direção Sudeste, até reencontrar o Ponto 2.
Esta Zona é destinada a deter a degradação dos recursos naturais da área e promover a recuperação 
do ambiente local. Trata-se de zona temporária que, depois de recuperada, se tornará Zona de Uso 
Intensivo.
Zona de uso especial:
Inicia-se no Ponto E, de coordenadas 7.468.374N e 655.412E, deste ponto segue por uma reta imag-
inária, em direção Sudeste, até o Ponto B, de coordenadas 7.468.330N e 655.422E; daí segue por 
uma reta imaginária, em direção Sudeste, até o Ponto C, de coordenadas 7.468.278N e 655.368E; 
daí segue por uma reta imaginária, em direção Noroeste, até o Ponto D, de coordenadas 7.468.302N 
e 655.334E; daí segue por uma reta imaginária, em sentido horário, pela Rua Ulysses Nonohay, até 
reencontrar o Ponto E.
Esta Zona é destinada a minimizar o impacto da implantação de estruturas e obras e serviços no 
ambiente natural e cultural da área protegida. Nela deverão ser implantados os serviços de adminis-
tração, fiscalização e manutenção do Parque.

OUTRAS LEGISLAÇÕES :
- Processo no 54-T-38, de 14/06/1938, inscrição no 121 do Livro de Belas Artes, volume no 1, folhas 
22, tombamento federal da sede da Fazenda do Viegas e da capela anexa;
- Decreto Municipal no 13.035, de 28/06/1994, declara de utilidade pública, para fins de desapropria-
ção total e parcial, as áreas da Fazenda do Viegas;
- Decreto no 15.239, de 07/11/1996, transfere a administração da Fazenda Viegas para a Secretaria 
Municipal de Cultura.
– Decreto Municipal 22.662, de 19/02/2003, dispõe sobre a renomeação e a gestão de parques públi-
cos municipais, considerados como Unidades de Conservação.

IV – MEIO ANTRÓPICO

HISTÓRICO :
A Fazenda do Viegas, sede do antigo Engenho da Lapa, foi construída em 1725, ao mesmo tempo 
que a capela de Nossa Senhora da Lapa. Atribui-se a obra ao seu primeiro proprietário, Francisco 
Garcia do Amaral.

A fazenda era então valorizada pelos seus equipamentos, destacando-se o Engenho da Lapa, o qual 
produzia semanalmente 22 caixas de açúcar de 50kg e 1.000 litros de aguardente, expressiva produção 
para a época. Em 1777, possuindo 53 escravos, o Engenho da Lapa era considerado o segundo em 
importância na então freguesia de Campo Grande. A Fazenda produziu cana-de-açúcar por quase 
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80 anos.

A atual Zona Oeste da cidade se caracterizava nesta época pela atividade canavieira e pela presença 
de grandes fazendas, entre as quais se destacavam, além da própria Fazenda do Viegas, a Fazenda 
Bangu (a maior da freguesia) e a Fazenda Piraquara.

A exemplo dos engenhos da Taquara e D’Água, o Engenho do Viegas, como passou a ser chamado o 
Engenho da Lapa, também figurou na relação das propriedades rurais da Capitania que o Vice-Rei 
Conde de Resende mandou construir em 1797.

Com o surgimento da atividade de cafeicultura no início do século XIX e, sobretudo, a decadência 
e desvalorização internacional do açúcar brasileiro, as atividades agrícolas no local mudaram de 
finalidade, ficando sem grande expressão a produção de açúcar e aguardente. Progressivamente as 
lavouras de café espalharam-se pelas serras de Bangu e do Mendanha.
Uma das fazendas precursoras da produção de café no Brasil, a Fazenda do Viegas atingiu seu apo-
geu ao longo do século XIX.

Cortada pela Estrada Real de Santa Cruz, que ligava a cidade ao Matadouro de Santa Cruz, a Fazenda 
do Viegas hospedava Dom Pedro II em suas viagens pelas imediações.
A cultura do café aí perdurou até fins do século XIX, quando o uso agrícola destes espaços começou 
a dar lugar à urbanização. A chegada a Bangu do Ramal Santa Cruz da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, em 1890, e a implantação da fábrica da Companhia Progresso Industrial do Brasil, em 1893, 
são os marcos do início do processo de estruturação urbana na região.

A Fábrica Bangu, como posteriormente seria conhecida, além de ampla disponibilidade de terras 
baratas para suas instalações, necessitava de um vultoso contingente de trabalhadores próximo ao 
local de trabalho. Para isso, adquiriu três grandes fazendas, entre elas a própria Fazenda do Viegas, 
onde então se estabeleceram as vilas de técnicos e operários da fábrica, dando início ao futuro bairro 
de Bangu.

No início do século XX, Bangu já contava com 6.000 habitantes. Ao longo deste século o parcela-
mento do solo intensificou-se. A construção da antiga Estrada Rio-São Paulo, em 1930, da Avenida 
Brasil, nos anos 50, e a implantação de grandes conjuntos habitacionais promovida pelo Estado nas 
décadas de 50 e 60, conduziram ao adensamento das áreas residenciais e à redução gradual do antigo 
território da fazenda e de sua área verde, sem, no entanto, retirar o seu valor ambiental.
O reconhecimento da importância cultural da Fazenda do Viegas ocorreu em 1938, com o tom-
bamento pela União da sede da fazenda e capela anexa.

A edificação possui planta quadrada, típica das construções rurais brasileiras do fim da época colo-
nial, com amplo avarandado em que se destacam as colunas. O prédio, de predominância horizontal, 
tem encostada a um de seus pilares a capela com frontão clássico e fachada simples, que se comunica 
com a casa através do avarandado.

Nos anos de 1940 e 1941, foi realizada uma minuciosa restauração na sede da Fazenda, devolvendo 
suas condições originais. Na ocasião foram retirados os caixilhos da varanda, recuperado o telhado, 
recolocados o assoalho e forro do salão, além de recuperada a capela, entre outros.

No início da década de 1990, entidades da sociedade civil organizada local iniciaram uma mobi-
lização para recuperação e preservação da área, destacando-se a atuação da Associação de Meio 
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Ambiente da Região de Bangu (AMAR-Bangu) e a Associação Comercial e Industrial de Bangu 
(ACIRB). Esta mobilização sensibilizou o Poder Público, que procedeu à desapropriação da área em 
28 de junho de 1994.

No ano de 1995 se iniciou uma nova reforma na sede da Fazenda pela Prefeitura, através do Depar-
tamento Geral do Patrimônio Cultural (DGPC), recuperando-se as paredes (as alvenarias em pau-a-
pique da senzala e da cozinha, foram restauradas de acordo com a construção original), a cobertura 
(retirando-se todo o material original, analisando suas condições e reaproveitando as parcelas em 
razoável situação), o piso, o vigamento e as esquadrias de madeira. Além disso, criou-se uma calçada 
circundando os limites da Fazenda na Rua Marmiari e recuperou-se o muro (em tijolo maciço e 
pedra argamassada) e os portões de ferro. Também foi restaurada a Capela Nossa Senhora da Lapa, 
que devido a um processo de deslocamento das fundações foi alvo de um projeto de atirantamento 
das fundações e reforço estrutural das paredes, preservando o aspecto original e garantindo a estabi-
lidade de todo o conjunto do prédio da sede.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) havia também iniciado no mês de maio de 1995 
um projeto de reflorestamento da área, o Projeto Mutirão Reflorestamento, visando recuperar as 
encostas ocupadas irregularmente nas proximidades, baseando-se na utilização de mão-de-obra das 
próprias comunidades residentes no local. A intenção com este reflorestamento foi não somente de 
prevenir riscos de deslizamento da encosta desmatada, mas também limitar a expansão destas comu-
nidades sobre a área do Parque, revestindo-se, inclusive, de um caráter educativo. Foram plantadas 
13 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em uma área de cerca de 9 ha.
Em setembro de 1997, a SMAC contratou, através da sua Coordenadoria de Planejamento e Edu-
cação Ambiental, um projeto de tratamento paisagístico e ambiental na área de entorno da sede 
da Fazenda, que previa ajardinamento da área já arborizada junto à sede e instalação de aparelhos 
para ginástica no lado do Parque oposto à sede, além de um viveiro de pássaros. O viveirão Chi-
co Mendes, de aproximadamente 324 m2 , foi inaugurado em dezembro1998, com aves nativas da 
região e exóticas, como ganso (Anser cignoides), o sabiá laranjeira ( Turdus rufiventris), o pavão azul 
(Pavo cristatus), entre outros, sob administração do RIOZOO.

Em junho de 1999, foi licitado um novo Projeto de revitalização paisagística e cercamento do Parque. 
Em junho de 2000 foi inaugurado o projeto que custou à SMAC R$ 300.000,00 (US$ 150.000.00): 
cerca de 800 metros de mourões de concreto e arame, recuperação de fontes, piscina, jardins e esta-
cionamentos, implantação de área de ginástica, palco para eventos, banheiros públicos e ampliação 
da iluminação interna de uma área de 95.000m2.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO :
A Zona de Uso Especial, definida pelo zoneamento ambiental, permite a instalação de serviços de 
administração, fiscalização e manutenção do Parque. Nesta Zona, há a instalação do 5o Escritório 
Técnico Regional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, para a AP-5 (telefone 2404-
0307).

VIAS DE CIRCULAÇÃO :
Há apenas uma via de circulação na área do Parque, pavimentada com paralelepípedos, que dá aces-
so às edificações. Existem também na área algumas trilhas.

SERVIÇOS URBANOS :
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- abastecimento d’água: as instalações dispõem de abastecimento d’água a cargo da Companhia Es-
tadual de Água e Esgoto – CEDAE;
- esgotamento sanitário: as instalações existentes na área do Parque dispõem de esgotamento sani-
tário a cargo da CEDAE;
- drenagem urbana: a drenagem urbana é feita através de sistema de galerias de águas pluviais, sob 
responsabilidade da Divisão de Drenagem, da Secretaria Municipal de Obras;
- limpeza urbana: a limpeza urbana da área do Parque é efetuada pela Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana – COMLURB e empresa contratada;
- energia elétrica: as instalações na área do Parque dispõem de energia elétrica a cargo da LIGHT – 
Serviços de Eletricidade S. A.;
- iluminação pública: há iluminação pública no Parque, junto às instalações, a cargo da Companhia 
Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ.

ESTRUTURA FUNDIÁRIA :
O imóvel onde se situa o Parque é propriedade do Município.

V – MEIO BIÓTICO

FLORA :
O Parque Municipal Fazenda do Viegas está enquadrado na área da Floresta Ombrófila Densa Sub-
montana, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Em sua reduzida área verifica-se a presença de espécies exóticas, principalmente no entorno da Casa 
da Fazenda e de outras edificações. Destacam-se a mangueira (Mangifera indica – Anacardiaceae), 
a palmeira-imperial (Roystonea oleraceae – Palmae), o abricó-de-macaco (Couroupita guianensis 
– Lecythidaceae), a jaqueira (Artocarpus heterophyllus – Moraceae), a tamarineira (Tamarindus in-
dica – Leguminosae), o flamboyant (Delonix regia – Leguminosae) e a figueira ou abaneiro-da-índia 
(Ficus elastica – Moraceae).

Na porção Sul do Parque a vegetação nativa é predominante, observando-se, na época(1997), a ex-
istência de exemplares jovens, com pequeno diâmetro à altura do peito – DAP, esparsos e com po-
breza de epifitismo. Verificou-se também um estado fitossanitário pouco satisfatório, demonstrado 
pela morte precoce de espécimes, principalmente por ataque de fungos.

A pluviosidade baixa e a composição pedológica contribuem para esta mortalidade e aparência de 
reduzida massa foliar, por queda constante da folhagem. A insolação facilita o crescimento rápido 
de espécies escadentes (cipós) podendo gerar, a curto prazo, um efeito de borda que dificultará a 
regeneração.

As espécies botânicas observadas neste trecho são: o ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha – Bigno-
niaceae), a paineira (Chorisia speciosa – Bombaceae), o pau-d’alho (Gallesia integrifolia – Phytolaca-
ceae), o açoita-cavalo (Luchea divaricata – Tiliaceae), o pau-jacaré (Piptadernia gonoacantha – Le-
guminosae), as bromélias (Tillandsia stricta, Tillandsia tenuifolia – Bromeliaceae) e a dama-da-noite 
(Rhipsalis sp – Cactaceae).

Atualmente(1999)a cobertura vegetal está reduzida a uma mata secundária semi-decídua, em está-
gios iniciais de regeneração, com predominância de espécies arbóreas exóticas, introduzidas pelo 
homem.
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Este quadro é o reflexo da destruição da Mata Atlântica regional, para a implantação de extensas 
monoculturas e benfeitorias da fazenda, a partir do século XVIII.

Em 1995, a Fundação Parques e Jardins – FPJ iniciou uma recuperação das áreas desprovidas de 
cobertura arbórea-arbustiva e ocupadas pelo capim-colonião (Panicum maximum – Graminaceae), 
através do Projeto Mutirão-Reflorestamento, cuja manutenção se perpetuou por dois anos mais pela 
SMAC.

FAUNA :
Nas copas das árvores e junto às trilhas do Parque, podem ser observados raros elementos da fauna 
local, especialmente aves, cabendo citar o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), o gavião-carijó 
(Rupornis magnirostris), o beija-flor-tesourão (Eupetomena macroura), o sanhaço-cinza (Thraupis 
sayaca), o suiriri (Tyrannus melancholicus), o sebinho (Coereba flaveola), a cambaxirra (Troglodytes 
aedon), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o bico-de-lacre (Estrilda astrild) e o anu-branco (Guira 
guira).

No solo encontram-se muitos sauveiros de Atta sexdens e lacertílios como o calango (Torpidurus 
torquatus) e, ocasionalmente, o lagarto-verde (Ameiva ameiva). Também ocorrem as aranhas (Ar-
giope argentata e Pholcus sp), assim como os Lepidópteros caixão-de-defunto (Papilio thoas), borbo-
leta-laranja (Dryas inlia), papílio (Papilio androgeus), estaladeira (Hauradryas feronia) e maria-boba 
(Mechanitis lysimia), entre outros.

A fauna é extremamente reduzida, devido às degradações da cobertura vegetal nativa e à falta de 
oferta d’água no local.

O quadro atualmente verificado é reflexo da destruição da Mata Atlântica regional para a implanta-
ção de extensas monoculturas e benfeitorias da fazenda, a partir do século XVIII, e da intensa ocu-
pação residencial de toda a região.


