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Resumo: O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque nacional do Brasil, sendo um 

modelo para a criação de outras unidades de conservação. O objetivo deste artigo foi realizar 

uma análise das políticas de gestão empregadas no parque indicando os pontos positivos e 

negativos de sua gestão, na qual se destaca a gestão participativa e os projetos de educação 

ambiental. Também se constatou que os principais problemas enfrentados envolvem a questão 

fundiária e a visitação popular. Essa pesquisa é importante, pois quando se trata de unidades 

de conservação, os estudiosos concentram-se na parte ambiental e relegam as iniciativas em 

gestão. Para essa análise foram realizadas várias visitas, entrevistas e observações do 

funcionamento do parque, além de se verificar como tem sido conduzida a aplicação do Plano 

de Manejo e se as diretrizes para os parques nacionais são seguidas. 
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1 - Introdução  
 

O primeiro parque nacional do Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia, situa-se na 

Serra da Mantiqueira abrangendo os municípios de Itatiaia e Resende no Estado do Rio de 

Janeiro, Bocaina de Minas e Itamonte no Estado de Minas Gerais. Sendo o parque mais antigo 

do Brasil, sua importância se deve ao fato de ser ele um parâmetro para as outras unidades e 

de ter passado pelas diferentes fases de administração e órgãos responsáveis pelas unidades de 

conservação. Atualmente, é uma referência para a criação de outras unidades de conservação 

e sua administração está a cargo do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade) órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente (ICMBio, 2014).  

Segundo o Decreto Federal nº 1713 de 14 de junho de 1937, o Parque Nacional do 

Itatiaia foi a primeira unidade de conservação brasileira, criado em 14 de junho de 1937 pelo 

presidente Getúlio Vargas. Entretanto, mesmo tendo oitenta anos de existência e sendo uma 

referência, é preciso investigar se o parque enfrenta os mesmos problemas ambientais que 

rondam os parques nacionais, como incêndios que destroem a biodiversidade nos quais a 

causa é na maioria das vezes humana. 
Partindo da gestão empreendida no parque no qual a partir deste aspecto, norteou-

se para questão central da pesquisa que deu base a este artigo: de que forma a gestão do 

Parque Nacional do Itatiaia é realizada para que ele tenha se tornado uma referência?  
Com base nisso, o presente artigo tem como objetivo geral analisar quais políticas 

de gestão são empregadas no Parque Nacional do Itatiaia. 

Como objetivos específicos estão os de: 1) verificar se as diretrizes previstas no 

Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros (Decreto nº 84.017/1979) estão sendo 

cumpridas e se o Plano de Manejo do parque atende às suas especificações; 2) ampliar o 
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conhecimento sobre a gestão do Parque Nacional do Itatiaia; 3) relacionar os pontos positivos 

e negativos da gestão, bem como levantar possíveis causas de problemas que possam envolver 

a administração do parque propondo soluções dentro daquilo que se espera da categoria de 

unidade de conservação denominada parque.  

Para se atingir os objetivos, será necessário verificar a aplicação das políticas 

previstas em documentos variados e principalmente no Plano de Manejo, identificar se há 

problemas relativos à gestão através de visitas e entrevistas e dessa forma analisar a origem 

dos principais impasses que possam vir a ser constatados. A importância dessas ações se deve 

ao fato de os pesquisadores não atribuírem muita importância ou não se interessarem em 

investigar a gestão das unidades de conservação, a maioria das pesquisas destinam-se ao 

estudo de sua flora e fauna; no entanto, o sucesso desses trabalhos depende diretamente de 

uma gestão de qualidade. 
Todos os parques devem ser abertos à visitação como prevê o regulamento dos 

Parques Nacionais, Decreto nº 84.017/ 79 no Artigo 1º parágrafo 2º:  
 

Os Parques Nacionais destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e 

recreativos e, criados e administrados pelo Governo Federal, constituem 

bens da União destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, 

motivadas pelas razões de sua criação, preservá-los. 
 

Também está previsto no Artigo 2º item III do mesmo Decreto que os parques 

nacionais condicionem essa visitação pública a restrições específicas, mesmo que para 

propósitos científicos, culturais, educativos ou recreativos. No entanto, mesmo sendo prevista 

e essencial essas visitas precisam ser severamente monitoradas, pois podem causar danos aos 

diversos ecossistemas existentes no parque.  
Os problemas das unidades de conservação, incluindo os parques, não residem 

apenas nisso, há questões fundiárias pendentes desde sua criação. Esse histórico pode criar 

entraves administrativos para a gestão dos parques. 

Partindo dessas premissas, a análise da gestão empregada no parque se destina a 

averiguar se o Parque Nacional do Itatiaia apresenta os mesmos problemas fundiários de 

outras unidades de conservação, além de se verificar como é gerida a visitação pública. 
                   O tema foi dividido em pontos positivos da gestão como o cumprimento do Plano 

de Manejo e das diretrizes dos parques nacionais e pontos negativos. 

 

2 - Revisão Bibliográfica 

 

No Parque Nacional do Itatiaia, muitas pesquisas e estudos têm sido realizados 

sendo em grande parte voltada para as áreas de Biologia, Geografia e Geologia. O tema 

voltado para a gestão é algo menos recorrente. Por isso, este artigo baseou-se em pesquisas 

relacionadas a diferentes vertentes dos parques nacionais e sua gestão e trabalhos que 

abordam a visitação e o uso público destes, além da análise de documentos pertinentes à sua 

gestão como o Plano de Manejo. 

 

2.1 - Gestão das Unidades de Conservação e Legislação  
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 A importância da criação de uma unidade de conservação, como os parques 

nacionais, está em sua principal função que é preservar os ecossistemas, as riquezas naturais e 

possibilitar o usufruto das belezas cênicas por sua população, além de promover a educação 

ambiental. Contudo, para que seja assegurada essa preservação e não aconteçam interferências 

negativas é necessária uma gestão executada de forma eficiente. Dessa forma, para que os 

parques sejam abertos ao público de forma responsável e cumprindo seu papel, torna-se 

necessário conhecer os principais problemas de gestão para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis para solucionar estes impasses e se atingir uma gestão efetiva.  
De acordo com Freitas, Paula e Salvio (2014), que se basearam nos planos de 

manejo, foram identificadas cinco atividades principais que são desafios para a gestão dos 

parques nacionais brasileiros: a caça, a pesca, os incêndios, a extração de madeira e a 

presença de gado. Além de citar também a questão fundiária que não foi resolvida em 

praticamente todas as unidades de conservação brasileiras. Como solução para estes impasses 

administrativos e para se cumprir a função dos parques nacionais, são indicadas formas de 

melhor gerenciá-los como a necessidade de que possuam um Conselho Gestor, que se trata de 

um fórum composto por representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade 

civil com o intuito de elaborar seu regimento interno, acompanhar a elaboração e 

implementação do Plano de Manejo e buscar compatibilizar o interesse dos diversos grupos 

sociais envolvidos com a unidade de conservação. E para controlar a visitação de forma 

eficiente é necessário que haja funcionários suficientes para desempenhar funções de extrema 

importância como o controle da visitação pública. Também apontam que a maioria dos 

parques nacionais brasileiros já possui o Conselho Gestor, precisando apenas de maior base 

para executar o gerenciamento. 

Segundo Drummond, Ganem e Rocha (2010) há uma discussão sobre as questões 

fundiárias que envolvem os parques nacionais no Brasil e até hoje não se chegou a uma 

conclusão. A raiz da questão remonta à criação das unidades de conservação e a missão das 

diversas instituições responsáveis pelos parques nacionais entre 1937 e 2008. Fazendo um 

breve apanhado de como era o conceito de unidades de conservação no passado e como ao 

longo do tempo a preservação da biodiversidade foi se tornando mais importante.  Os 

estudiosos também analisam as instituições que ao longo do tempo foram as responsáveis pela 

administração das unidades de conservação. O estudo ainda mostra que a falta de 

regularização fundiária é um problema que está presente em praticamente todas as unidades 

de conservação no Brasil. São muitas as falhas na legislação e que dificultaram as 

desapropriações, mas também encontra justificativa na cultura de pensamento sobre o meio 

ambiente que permeou cada época e a ideia da finalidade dessas unidades de conservação.  

Os autores também apresentaram na pesquisa um conceito inicial de uma possível 

solução para o problema fundiário, isto é, se a legislação sofresse pelo menos pequenas 

modificações. 

 
A questão fundiária dos PNs brasileiros é grave. Ela precisa ser enfrentada 

de forma sistemática, por mais irresolúvel que a questão apresente-se em 

muitas partes do território brasileiro. Os problemas que envolvem a matéria 

tendem a se avolumar e a gerar grandes prejuízos para as UCs. A 
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manutenção de propriedades privadas no interior dos PNs sem dúvida 

compromete os seus objetivos de manejo. Além disso, a situação prejudica a 

atividade produtiva das populações residentes em PNs ou nas suas 

vizinhanças, em função da instabilidade gerada. (DRUMMOND; GANEM; 

ROCHA, 2010, p.223) 
 

Muitos problemas que envolvem as unidades do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação são relatados por Godoy e Leuzinger (2015) como: a escassez de recursos 

financeiros, gastos desnecessários, falta de pessoal, ausência de planos de manejo, falta de 

utilização de critérios científicos para a escolha da categoria de manejo, formato e dimensão 

das unidades de conservação, existência de populações tradicionais residentes em unidades de 

proteção integral, baixa aceitação pelas populações do entorno, falta de regularização 

fundiária, ausência de proteção equânime entre os biomas. Atribuindo ênfase à escassez dos 

recursos financeiros na área ambiental em comparação com os orçamentos que são destinados 

a outras áreas de políticas públicas, mostrando o quanto essa disparidade compromete a 

administração das unidades de conservação, principalmente a regularização fundiária que 

inclui as desapropriações e o pagamento pelas terras privadas e que depende diretamente 

desses recursos financeiros.  

O investimento por hectares de unidade de conservação e o percentual de 

funcionários por hectare protegido no Brasil é um dos mais baixos do mundo; sem pessoal de 

campo, com nível básico de formação para execução de atividades rotineiras de manutenção, 

monitoramento básico, vigilância patrimonial e atividades afins, realizadas nas unidades de 

conservação. Os recursos orçamentários insuficientes comprometem a atuação dos gestores, 

que não têm condições de executar ações mínimas de fiscalização e de infraestrutura para 

visitação. É preciso buscar fontes alternativas de financiamento para as unidades de 

conservação, sem depender exclusivamente das fontes orçamentárias; como, por exemplo: 

visitação pública, concessões florestais, fundos públicos, cooperação internacional, 

compensação ambiental, cobrança pelos serviços hídricos prestados por unidades de 

conservação, aproveitamento dos recursos genéticos (bioprospecção) e extrativismo, cogestão 

(ou gestão compartilhada de unidades de conservação) e ICMS Ecológico (GODOY; 

LEUZINGER, 2015). 
Segundo informação sobre o Parque Nacional do Itatiaia (FREIRE; LEMOS, 

2014) limitando-se a parte baixa do parque, após ampla observação de cada zona de uso, são 

relatados fatores negativos da visitação pública bem como os aspectos positivos que servem 

como exemplo para outros parques. O uso público do parque é retratado nos usos recreativo, 

comercial e educacional e são apontados problemas constatados em cada um deles, como 

agressão aos ecossistemas frágeis, fazendo-se assim, buscar meios para sanar esses problemas 

sem reduzir ou cercar as áreas de visitação. Um desses meios é o monitoramento e orientação 

aos visitantes para que ao ingressarem no parque sigam as regras e sejam conscientes com 

relação ao meio ambiente (FREIRE; LEMOS, 2014). 
Ainda de acordo com a leitura de Freire e Lemos (2014) que aborda a visitação no 

parque e seus pontos negativos, mostrando danos que podem causar ao ambiente; aborda uma 

questão essencial: nenhum parque pode ser fechado à visitação, está no decreto dos parques 

nacionais (Decreto nº 84.017/79 de 21 de setembro de 1979) que eles devem servir a fins 
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científicos, culturais, educativos e recreativos; mesmo que isso traga consequências negativas 

deve ser cumprido. Assim conclui-se que o ponto não é proibir a visitação, mas sim 

administrá-la promovendo a educação ambiental e sustentável, caso contrário não haveria 

motivo para a existência dessas unidades. 

Assim como o decreto nº 84.017/79 dispõe sobre o regulamento dos parques 

nacionais brasileiros, que são as normas que definem e os caracterizam, bem como tudo que é 

expressamente proibido e permitido em seu interior. Seus artigos distinguem os parques 

nacionais de outras unidades de conservação; determinam as zonas e definem suas 

características, com objetivos principais que são a preservação dos ecossistemas naturais 

englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem e o que um parque nacional deve 

apresentar em termos de estrutura e atividades buscando cumprir as diretrizes que especificam 

seus objetivos junto à população; também esclarece sobre o que é lícito em termos de manejo 

e atividades.  
Este mesmo decreto que norteou a gestão dos parques nacionais e está vigente até 

a presente data, mostra relevantes elementos para o desenvolvimento das medidas de criação, 

implementação e manejo da categoria de área protegida; consistindo de um texto bastante 

coerente com os atuais conceitos de sustentabilidade e educação ambiental. Além disso, 

define o que é um plano de manejo:  

 
Entende-se por plano de manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas 
de planejamento ecológico, determine o zoneamento de um Parque Nacional,  
caracterizando cada uma das suas zonas e propondo seu desenvolvimento 
físico, de acordo com suas finalidades.(Decreto 84.017/79, Art. 6º) 
 

A simples criação dos parques nacionais e a delimitação de sua área já é um ato 

que desestimula o desmatamento e sabe-se que a redução das taxas de desmatamento se revela 

uma medida eficaz para contornar as mudanças do clima. Isto é mais uma justificativa para a 

criação dessas unidades de conservação, que contribuem para a contenção dos avanços na 

exploração econômica da terra de forma predatória. Assim, as unidades de conservação são 

classificadas em duas categorias: de proteção integral e as de uso sustentável. As de proteção 

integral, como os parques nacionais, refletindo o posicionamento dos preservacionistas, 

permite somente o uso indireto dos recursos naturais e tem dentre seus objetivos específicos a 

vocação para as pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de recreação, turismo 

ecológico e educação ambiental. Já as unidades de uso sustentável admitem a exploração 

direta dos recursos naturais e a presença humana no interior da área, considerando-se as 

limitações (BRAGA, 2013). 
Também é previsto na criação das unidades de conservação que estas envolvam as 

populações do entorno em uma gestão participativa e promovam o desenvolvimento regional. 

O Parque Nacional do Itatiaia (FBDS3, FUNBIO, 2000) descreve uma “survey” realizada 

com as populações locais para definir um perfil sócio-econômico-ambiental e verificar como 

os moradores se comportam em relação ao parque. As atividades de uso público já realizadas 

no parque foram identificadas e analisadas e também foram propostas ações de uso público 

que proporcionassem uma gestão mais eficiente. No entanto, constatou-se que há dificuldade 

em envolver os diferentes atores sociais em um projeto de gestão participativa na resolução 
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dos problemas ambientais do parque. O mais difícil não é somente envolver as populações do 

entorno em uma gestão participativa, mas sim promover uma participação consciente e 

engajada, transformando projetos em programas permanentes e dando continuidade às 

pesquisas. Neste ponto, o fator tempo é o principal motivo de entrave administrativo. No 

começo, as pessoas se interessam e participam, mas aos poucos tanto elas quanto a troca 

constante das administrações municipais se contrapõem ao trabalho do gestor. 

 

2.2 - Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia 
 

O Plano de Manejo é o documento técnico responsável por estabelecer o 

zoneamento e as normas relacionadas ao uso da área da unidade e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias a sua gestão. Os planos de 

manejo foram instituídos pelo Decreto nº 84.017 de 21 de setembro de 1979, com o objetivo 

de adequar e orientar o manejo ecológico dos parques nacionais e apontar a necessidade de 

realizar o zoneamento como base do ordenamento e gestão do território protegido. O Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC (Lei Federal n° 9.985/2000) também 

determina e vem a reafirmar que as unidades de conservação devem dispor de um Plano de 

Manejo e devem abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas (Lei Federal n° 9.985/ 2000).  
Todavia tanto o processo de elaboração quanto de implementação desse 

documento foi bastante diversificado e sofreu modificações ao longo do tempo para ser 

aperfeiçoado; mas, os planos de manejo não foram revisados dentro dos prazos previstos na 

legislação, como é o caso do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia. Portanto, o 

plano de manejo constitui o principal instrumento de planejamento e gestão das unidades de 

conservação. A elaboração dos planos de manejo não se concentra apenas em produzir o 

documento técnico e o planejamento; o processo de elaboração é um ciclo contínuo de 

consulta pública e tomada de decisão, que têm como base as questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam uma unidade de conservação e a 

região onde esta está inserida (MEDEIROS; PEREIRA, 2011).  

O plano do Parque Nacional do Itatiaia regula de acordo com os estudos 

realizados pelo ICMBio as diretrizes que devem ser seguidas. O Parque Nacional do Itatiaia é 

uma unidade de proteção integral com proibição à interferência humana direta em sua rica 

biodiversidade do ecossistema da mata atlântica distribuída em sua parte baixa e parte alta; e 

como cada parque nacional tem suas especificidades, o que o difere das outras unidades em 

diversos aspectos são critérios como a flora, a fauna e a geografia e isso pode ser verificado 

através de seu Plano de Manejo (ICMBio, 2014). Este plano foi essencial na análise da gestão 

empregada no parque, já que ele é o fundamento no qual se apóiam as decisões 

administrativas, pois nele estão determinadas todas as diretrizes de cada área do parque.  

O estudo Turismo em Parques Nacionais e a Conservação da Natureza (SEMEIA, 

2015) indica que a maioria dos parques poderiam ser mantidos com a renda proveniente das 

atividades de turismo e indica que elas são responsáveis por contribuir para a educação 

ambiental. Os gestores acreditam que o turismo é essencial para a manutenção dos parques e 

que as atividades ilegais como caça e desmatamento diminuem quando essas atividades são 
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incentivadas e efetivamente realizadas, porém todas as atividades ligadas ao turismo 

ecológico e como devem ser geridas precisam estar previstas no plano de manejo.  
É o que Santos (2010) destaca em sua tese, que trata da criação das UCs 

(Unidades de Conservação) e sua legislação específica e analisa a atual situação de infra-

estrutura dos parques nacionais e a receita obtida com as atividades de visitação, bem como as 

atividades de educação ambiental aplicadas. O trabalho busca mostrar a importância da 

concessão ou terceirização de serviços turísticos como uma forma de captação de receitas para 

a sua manutenção, além de se concentrar o planejamento, a organização, o controle, a 

coordenação de algumas atividades principais com intuito de que sejam implantadas técnicas 

modernas para o bem fundamental da administração e organização dos parques (SANTOS, 

2010).  

 

3 - Metodologia 
 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa aplicada fez-se necessário, primeiro, 

ler, selecionar e fichar os dados mais importantes dos referenciais teóricos iniciais, 

destacando-se os principais pontos comuns entre os estudiosos quanto à gestão das unidades 

de conservação, bem como buscar maior fundamentação teórica.    

Quanto à abordagem do problema, o método é qualitativo. Em relação aos 

objetivos, a pesquisa é exploratória, pois se centrou na preocupação de identificar os fatores 

determinantes ou contributivos ao desencadeamento dos fenômenos. Quanto aos 

procedimentos adotados na coleta de dados realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, 

examinando o plano de manejo, principal documento do parque, além da legislação que rege 

as unidades de conservação. 

É classificada como pesquisa de campo, pois visitas ao parque foram necessárias 

para avaliar se o plano de manejo e o que é previsto no regulamento dos parques está sendo 

cumprido através de observações de seu funcionamento. Ao longo da pesquisa, foram 

realizadas cinco visitas ao parque; a primeira em 30 de janeiro de 2017 na qual foram 

realizadas as primeiras entrevistas semiestruturadas com visitantes do parque para obter 

informações sobre aquilo que eles consideravam que poderia ser melhorado na unidade.  

As outras quatro visitas foram distribuídas nos meses de fevereiro, março e abril 

(duas visitas) de 2017, nas quais foi dado prosseguimento às mesmas ações. Foram realizadas 

entrevistas com um dos gestores do parque e com funcionários terceirizados e servidores que 

compõem o quadro de funcionalismo do ICMBio. Nas entrevistas com funcionários 

terceirizados, poucos dados foram obtidos, pois as informações coletadas não contribuíram 

muito para a análise da gestão. Nas entrevistas com um dos gestores e com os servidores, 

importantes dados sobre a administração do parque foram fornecidos. O gestor entrevistado 

inclusive proporcionou uma visita guiada pelas instalações físicas do parque. 
Logo após o fichamento do referencial teórico e a realização das entrevistas e 

visitas, analisaram-se os dados e procederam-se às primeiras análises críticas e redação do 

texto inicial; em seguida baseado nas discussões iniciais dos referenciais, a elaboração de 

propostas de melhoria para os problemas ou falhas apontadas e a redação do texto final. 

 

4 - Resultados das Visitas, Entrevistas e Observações 
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Após as visitas realizadas ao parque e as entrevistas, principalmente com o gestor 

e coordenador da gestão sócio-ambiental e do centro de visitantes, a técnica administrativa 

responsável pela educação ambiental, servidores, funcionários terceirizados e visitantes; 

muitas observações foram realizadas e algumas conclusões em relação aos pontos positivos e 

negativos em torno da gestão do parque. Durante esta fase de trabalho de campo foi possível 

analisar se as resoluções previstas no Decreto nº 84.017/79 estão sendo cumpridas e se o 

Plano de Manejo do parque atende bem às suas especificidades. 

 

4.1 - Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros   

 

O Decreto nº 84.017/79 de 21 de setembro de 1979, que trata do regulamento dos 

parques nacionais brasileiros, é um documento da época em que os parques nacionais ainda 

eram administrados pelo IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) de acordo 

com seu artigo 4º. No entanto, este documento indica uma série de itens que devem constar no 

zoneamento dos parques. De acordo com o Art. 7º do Decreto, o plano de manejo conterá no 

todo ou em parte as seguintes zonas características: zona intangível, zona primitiva, zona de 

uso extensivo, zona de uso intensivo, zona histórico-cultural, zona de recuperação e zona de 

uso especial. Cada uma dessas zonas é descrita no decreto, juntamente com o que é permitido 

em cada uma delas. 
Segundo o inciso IV do Art. 7º, a zona de uso intensivo deve conter centro de 

visitantes e museus para que o usuário compreenda sua importância e atribua valor aos 

recursos naturais. No inciso VII do mesmo Art. 7º, a zona de uso especial é a que contém as 

áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do parque. Os Art. 30, 31, 32 e 33 

do Decreto 84.017/79 afirmam o que um parque nacional deve disponibilizar ao público. Eles 

devem dispor de trilhas, percursos, mirantes e anfiteatros para a apreciação da vida vegetal e 

animal, bem como programas interpretativos que possibilitem ao público em geral 

compreender as relações entre homem e meio ambiente.  
As diretrizes presentes no Decreto estão sendo cumpridas no Parque Nacional do 

Itatiaia no que se refere às zonas e ao que deve estar disponível para os visitantes. O parque 

tem oito categorias de zonas que são a zona primitiva, a zona de ocupação temporária, a zona 

de recuperação, a zona de uso conflitante, a zona de uso especial, a zona de uso intensivo, a 

zona de uso extensivo e a zona intangível (ICMBio, 2014). O parque possui museu e centro 

de visitantes, várias trilhas e alguns mirantes, atendendo a tudo o que é previsto no 

regulamento para esta zona. 
Foram verificados no Parque Nacional do Itatiaia os seguintes itens do Decreto: 

biblioteca, sala de visitantes, sala com maquete do parque, museu, escritório, refeitório, 

auditório para 65 pessoas, a calçada da fauna com pegadas de vários animais da fauna local, 

inúmeras trilhas e todas são muito bem sinalizadas por placas indicativas; também há 

orientações sobre o perigo das cachoeiras, a profundidade, etc.  
Todos os visitantes são orientados quanto ao cumprimento do Art. 10 do Decreto 

84.017/79 o qual prevê que é proibida a coleta de frutos, sementes, raízes ou outros produtos 

dentro dos parques nacionais. Também são instruídos quanto ao Art. 22, que proíbe o 

abandono de lixo, detritos e outros materiais que possam comprometer a integridade das 
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paisagens; sendo igualmente informados sobre o Art. 23 que trata da proibição da prática de 

atos que possam provocar a ocorrência de incêndios nas áreas do parque, tudo isso fica 

bastante claro aos visitantes do Itatiaia por meio de placas e avisos. 
Embora seja muito difícil o controle dos visitantes dentro do parque, pois não há 

funcionários suficientes para fiscalizar dentro de sua grande extensão; os visitantes são 

orientados a não alimentarem os animais. Quando chove muito, algumas trilhas e cachoeiras 

são fechadas para evitar acidentes e os visitantes já são informados logo na portaria antes de 

entrarem na unidade. Enfim, o Decreto 84.017/79 tem sido bem cumprido no Parque Nacional 

do Itatiaia. 
 

4.2 - Plano de Manejo do Parque 
 

Quanto ao plano de manejo do parque, a informação segundo os gestores, 

funcionários e servidores é de que ele atende bem as características do Parque Nacional do 

Itatiaia. Possuir um bom plano de manejo significa que existe uma estratégia gerencial, que 

foi estabelecido um caminho a ser seguido para atingir os objetivos. Em sua análise é possível 

constatar sua complexidade e abrangência, ele contém um planejamento estratégico com uma 

matriz SWOT, e todas as metas que eram possíveis de serem realizadas em curto prazo foram 

atingidas. As que não foram alcançadas se devem ao fato de problemas que estão presentes 

em todas as unidades de conservação brasileiras: falta de pessoal, falta de recursos 

financeiros, falta de suporte institucional e falta de bases políticas e legais; segundo o próprio 

documento registra em sua introdução (ICMBio, 2014, p.1). Há também grande indefinição 

quanto às desapropriações de terras e quanto à representatividade das áreas protegidas e 

condições de proteção, sem mencionar os conflitos constantes com as populações do entorno. 

Isso tudo explica a demora para se executar determinadas ações, somando-se a essas questões 

os recursos públicos e o longo prazo até serem disponibilizados para seu destino. 

Um dos itens positivos do Parque Nacional do Itatiaia são os projetos 

desenvolvidos, como o Projeto Primatas, que trabalha a conservação da diversidade dos 

primatas do parque e a interatividade dos visitantes com os animais, para conscientizá-los da 

importância de se respeitar as regras e não alimentar os macacos. Para o visitante em geral, o 

parque tenta proporcionar uma experiência diferenciada que mude sua consciência ambiental, 

do ponto de vista humano, social, de origem através da observação da natureza. São mantidos 

no parque de quatro a seis voluntários estudantes de Biologia nos finais de semana para fazer 

essa interação do visitante com o lugar (do Centro de Visitantes até o Lago Azul); no entanto 

não há recursos para manter esses voluntários, que só são disponibilizados com recursos do 

próprio gestor. A visita monitorada é só para quem se interessa, porque alguns entram no 

parque com o único objetivo de frequentar as cachoeiras.  

A mudança de olhar, de consciência é mais bem observada com os alunos. No ano 

de 2016, o Itatiaia recebeu quase 8000 alunos e tinha a expectativa de receber 10000 alunos 

em 2017; a visitação de alunos de escolas públicas é o principal demonstrativo de 

desenvolvimento de consciência e educação ambiental, como previsto no plano de manejo. O 

parque tem um projeto denominado “O Parque Nacional do Itatiaia vai à escola”, projeto em 

parceria com as prefeituras de Resende, Itatiaia e Porto Real; e um projeto chamado de 

Multiplicadores Ambientais que capacita professores através de cursos. Além do projeto de 
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Condutores de Visitantes que capacita guias oferecendo oportunidades de trabalho para 

aqueles que moram no entorno, eles têm uma carteira e uma permissão governamental para 

guiar dentro do parque e cobrar. O parque tem cumprido sua função de educação ambiental e 

com o projeto de Condutores de Visitantes promove o desenvolvimento local e ascensão das 

populações do entorno por meio da exploração das atividades turísticas. 
A gestão participativa presente na matriz SWOT do plano de manejo foi 

melhorada nos últimos anos e é uma gestão compartilhada com a comunidade. O Conselho 

Consultivo possui aproximadamente 30 instituições e duas câmaras técnicas mais a câmara 

técnica da Gestão da Cachoeira do Escorrega, pois o parque comprou as terras da Cachoeira 

do Escorrega em Mauá e passará a fazer cobrança dentro de alguns anos após a construção de 

uma entrada com portaria. Todos os projetos são realizados através da gestão participativa, 

porque o número de funcionários é baixo e não permitiria que tal feito fosse realizado. 
O parque tem sido um meio de desenvolvimento regional. O grupo dos 

Embaixadores do Itatiaia, que são proprietários de restaurantes e de hotéis do entorno do 

parque, incluíram e fortaleceram as relações de negócios deles com o parque nacional. Este 

grupo inclui nos pacotes de seus hotéis o Parque Nacional do Itatiaia e fazem planfletos, 

ajudam no parque em eventos, como coquetéis; em manutenção, como troca de lâmpadas, etc. 

Através da ação empreendedora deste grupo foram oferecidos cursos de capacitação para as 

recepcionistas. Este grupo percebeu o quanto o parque poderia beneficiá-los e estabeleceu esta 

parceria proporcionando desenvolvimento para a região. O cumprimento da vocação para o 

turismo ecológico implica no desenvolvimento da economia do entorno da unidade, com a 

demanda por pousadas, restaurantes, transporte e comércio. O resultado é estratégico na 

medida em que possibilita afastar o descontentamento das populações residentes nas 

imediações do parque ao proporcionar meios para o seu desenvolvimento econômico. Dessa 

forma, a população se sente envolvida no processo de governança da unidade e busca 

aumentar sua participação no planejamento e na tomada de decisão. 
 

4.3 - Pontos Negativos do Parque Nacional do Itatiaia 
 

Segundo Drummond, Ganem e Rocha (2010) a questão fundiária é o principal 

problema que envolve a gestão dos parques nacionais. Apesar da legislação que prevê a 

regularização dessas terras, a desapropriação mediante indenizações e a realocação pelo Poder 

Público dessas populações em local e condições acordadas, nunca ocorreu efetivamente. 
O Parque Nacional do Itatiaia mesmo sendo o primeiro parque nacional do Brasil 

também passa por este problema. De acordo com seus gestores a questão fundiária é o maior 

entrave administrativo do parque, prejudicando várias outros setores. Os moradores do parque 

ouvem música alta à noite, deixam lixo no parque, inserem animais que não são da fauna; por 

exemplo, são vistos gatos e cachorros circulando dentro do parque. Esses animais não podem 

ficar soltos dentro do parque convivendo com animais silvestres, pois eles têm doenças que 

podem ser transmitidas aos animais da unidade, além de caçar a fauna local. Há hotéis dentro 

do parque, então; além dos moradores, existe também o problema dos turistas que se 

hospedam no parque e acabam alimentando os animais, degradando a flora e possivelmente 

transportando itens da flora local, o que se configura em crime de biopirataria. O gestor relata 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

11 

 

que também há moradores solidários, com um nível de educação ambiental sólido e que são 

parceiros da gestão do parque. 
A questão do território é tão séria que segundo o Plano de Manejo (ICMBio, 

2014), atualmente 50% da área do parque ainda é de propriedades privadas, estima-se que em 

um futuro próximo esse número sofra uma modificação e se chegue a 70% de área pública. Os 

parques precisam ser públicos e a falta de regularização fundiária implica em gastos maiores 

para a unidade. Os moradores entram e saem do parque a todo instante e devido a isso é 

necessário pagar vigias 24 horas por dia (funcionários terceirizados); o parque não consegue 

fechar. Antigamente, os hospedes de hotéis não pagavam a entrada do parque, depois de 

muitas discussões e de grande impasse, os hospedes passaram a pagar a entrada. Os hotéis não 

pagam pela água, no entanto, tem piscinas; isto é, os hotéis ganham com o parque e não 

colaboram com sua gestão. O parque adquiriu cerca de oito propriedades particulares, mas 

ainda possui cerca de duzentas que não foram compradas. Nenhuma das propriedades 

adquiridas foi demolida, todas estão sendo usadas ou estudam-se formas de usá-las como 

abrigo ou pesquisas. 

Na parte alta do parque o problema é ainda maior, além de gatos e cachorros; há 

propriedades rurais, então existem bovinos e equinos e recentemente o grande problema dos 

tanques de trutas que é uma fauna invasora, não pertence aos rios brasileiros nem à Mata 

Atlântica. As propriedades rurais também são a principal causa de incêndios na parte alta. A 

estrada que leva ao parque foi outro item apontado como ponto negativo, muitos turistas 

reclamam das condições da via e até desistem da visitação logo ao chegarem. O grande 

problema é que o parque não tem verba para fazer melhorias.  
É difícil o controle dos visitantes dentro de um parque tão extenso. Na parte baixa 

do parque esse controle é mais fácil, para quem vai apenas às cachoeiras e trilhas das 

imediações do Centro de Visitantes; dificilmente esse visitante terá um problema grave. Há 

equipes monitorando a ponte do Maromba, que avisam quando é hora de sair. Na parte alta o 

controle deve ser maior, por haver os atrativos rochosos e também é mais difícil. O visitante 

ao entrar no parque indicará o lugar que pretende visitar, trilhas a percorrer e se pretende 

escalar. Ele receberá uma pulseira de identificação do local que está visitando e ao declarar 

que fará determinada escalada, o montanhista assina um termo de compromisso atestando que 

conhece aquele percurso, pois é preciso manter o controle de quem entra e se ele não sair, o 

parque precisa enviar uma equipe de busca. O índice de visitação da parte alta, que é 

considerada a mais perigosa, é de cerca de 10% a 15% do percentual da parte baixa. 
A maior causa de acidentes no parque do Itatiaia sempre foi a cabeça d’água na 

parte alta. Quando isso acontece os vigilantes retiram as pessoas das cachoeiras e direcionam 

para a cachoeira Véu de Noiva que não é atingida por este fenômeno. Mas atualmente não têm 

ocorrido mortes por cabeça d’água, devido ao intenso e constante sistema de monitoramento 

realizado, pois quando o fenômeno é percebido, um posto avisa o outro e os vigilantes têm 

cerca de uma hora para fazer a retirada das pessoas.  

Os últimos óbitos aconteceram em escaladas. Embora o Parque Nacional do 

Itatiaia conte com uma Câmara Técnica de Montanhismo e Ecoturismo, que são órgãos do 

Conselho Gestor, e o Conselho Consultivo verifique as necessidades de ferramentas e 

equipamentos necessários para a prática desses esportes; ainda assim, é possível encontrar 

críticas de montanhistas quanto aos equipamentos permitidos em escaladas, porém existe um 
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motivo para que não se permita o uso de determinados equipamentos. E a causa é que nas 

escarpas rochosas há espécies ameaçadas de extinção que poderiam ser prejudicadas e até 

extintas através do uso desses materiais.  
O Parque Nacional do Itatiaia também sofre com um problema que assola a 

maioria dos parques: a falta de funcionários, que já veio com a criação do ICMBio quando 

subordinou os ex-servidores do Ibama ao órgão. São dezessete servidores do governo federal, 

do ICMBio, e mais ou menos quarenta terceirizados de empresa de vigilância, de 

recepcionistas e cobrança e em época de Brigada de Incêndio (faz parte do Plano Emergencial 

e dura dez meses) aumenta em mais uns vinte e pode chegar a oitenta terceirizados; é um 

número reduzidíssimo para um parque de 30000 hectares e o fato de muitos serem 

terceirizados prejudica o comprometimento e a aplicação dos projetos. 

Outro ponto é plano de manejo, que é de 1982. Sua monitoria foi publicada em 

2009 e sua revisão só foi publicada em 2014, portanto o atual plano de manejo que está sendo 

seguido é de 2014. Este plano deveria ter sido revisto em 1987, depois em 1992, 1997, 2002 e 

em 2007; mas a revisão só foi realizada 32 anos depois. Observa-se que há falhas na gestão 

decorrentes de uma legislação ineficiente. O plano de manejo é o documento mais importante 

do parque e mesmo assim sofreu este descaso de ficar relegado durante tanto tempo. Em 32 

anos muita coisa mudou em termos de legislação ambiental, de pesquisas, inovações 

tecnológicas, descobertas científicas e no próprio uso do parque o que contribuiu para piorar o 

problema fundiário. Segundo o gestor nem 50% do previsto no plano de manejo de 2014 

conseguirá ser cumprido em cinco anos. O que é urgente e fundamental que ocorra em cinco 

anos é a regularização da zona de amortecimento (tornar-se decreto), que seria um raio de 10 

km de proteção no entorno do parque e que sumiu devido ao desenvolvimento das cidades que 

não fazem um planejamento do seu crescimento e não tem um Plano Diretor compatível com 

o plano de manejo do parque.  
Noventa mil pessoas frequentam o parque por ano, uma parte é isenta de 

cobrança, por exemplo, os alunos e seus professores e os militares que fazem treinamentos na 

parte alta do parque. Os militares foram submetidos às regras, pois anteriormente em seus 

treinamentos faziam fogueiras comprometendo a segurança do parque. Não há um limite de 

visitantes na parte baixa, já no planalto há um limite para alguns lugares. Na portaria há o 

registro de entradas e atingindo o número máximo para determinado atrativo, novas entradas 

são proibidas. Pedra do Altar e Pedra do Coco não têm limite de visitantes, Prateleiras são 

cem a duzentos visitantes por dia, Agulhas Negras cento e cinquenta. 
O parque cobra de entrada apenas R$ 6,00 de moradores do entorno comprovando 

residência: Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas. R$32,00 de estrangeiros e R$16,00 de 

brasileiros, além disso, estudantes pagam meia entrada. Toda a receita dessas entradas é 

enviada para o governo federal. São mais ou menos dois milhões de reais por ano incluindo as 

multas ambientais. O parque só recebe de receita a verba destinada aos projetos, aos 

programas e às necessidades. Há grande insuficiência de recursos financeiros, tanto que 

quando a estrada do parque está em melhores condições, a arrecadação sobe imediatamente, 

portanto uma grande parte da problemática do parque envolve os recursos financeiros e 

humanos. 
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5 - Conclusão 
 

Conforme o objetivo proposto na presente pesquisa de analisar quais políticas de 

gestão são empregadas no Parque Nacional do Itatiaia para que ele tenha se tornado uma 

referência para outras unidades de conservação, foram constatados muitos pontos positivos 

em sua gestão e estratégia gerencial, verificada em seu principal documento que é o plano de 

manejo. O que contribui efetivamente para a qualidade da gestão no parque do Itatiaia é o 

cumprimento das diretrizes presentes no regulamento dos parques nacionais brasileiros 

(Decreto nº 84.017/1979) quanto a tudo que um parque nacional deve oferecer ao público. E a 

seu plano de manejo que estabelece uma política administrativa adequada às suas 

características e região onde está inserido.  Os pontos positivos que evidenciam a gestão do 

Itatiaia como um modelo são seus projetos que trabalham a educação ambiental e a gestão 

participativa. Além disso, o parque cumpre seu principal objetivo de conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas, servindo a fins educativos, científicos, culturais e 

recreativos. 

Como pontos negativos que causam transtornos à gestão do parque, foram 

verificados a questão fundiária, a falta de recursos financeiros e a insuficiência de recursos 

humanos para controlar melhor a visitação pública. A falta de regularização fundiária é uma 

questão de difícil solução que existe desde a criação do parque. Muitos proprietários deveriam 

ter sido indenizados como era previsto, entretanto, esta é uma situação que pode se arrastar 

durante muito tempo se não houver uma legislação consistente. Os proprietários podem não 

aceitar os valores oferecidos e as desapropriações se tornarem vultosas e assim eles passam a 

ver a criação do parque como prejudicial às atividades produtivas de agricultura, agropecuária 

e industriais. Logo, há muitas variáveis que implicam nesse problema fundiário e na tomada 

de decisão.  

Ao longo das visitas e entrevistas também foi identificado um problema que se 

tornará mais evidente em pouco tempo: a discussão sobre o uso público na Cachoeira do 

Escorrega (terras adquiridas recentemente pelo parque), porque essa cachoeira é frequentada 

há anos gratuitamente e muitas pessoas dos arredores vivem do comércio de artesanatos e 

comida, mas não são regularizados. A discussão na Cachoeira do Escorrega é sobre quem 

deverá pagar a entrada após a construção de uma portaria. 

Como possíveis soluções para estes pontos negativos, a melhor alternativa seria a 

exploração de atividades de ecoturismo devidamente credenciadas ou em regime de concessão 

por pessoas capacitadas, tudo em conformidade com o plano de manejo da unidade. É 

necessário que os proprietários de terras também adotem práticas compatíveis com a 

conservação da biodiversidade. O projeto Condutores de Visitantes, que capacita guias 

oferecendo oportunidades de trabalho para aqueles que moram no entorno do parque, já é uma 

iniciativa da administração para solucionar seus problemas. O projeto também é uma forma 

de melhorar a gestão participativa e promover o desenvolvimento regional através da geração 

de renda para a população das imediações e o envolvimento na temática ambiental, medidas 

que estão previstas no plano de manejo da unidade.  

E quanto ao problema da questão fundiária, isso precisa ser enfrentado de forma 

sistemática; tudo o que envolve a situação fundiária se não resolvido tende a gerar prejuízos 

para a unidade e colocar em risco um bom trabalho de gestão. O governo precisa implantar 
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uma política séria, abrangente e comprometida na resolução da questão fundiária; é necessário 

criar com prioridade um programa para regularizar a situação fundiária dos parques nacionais. 

Deve ser um programa de longo prazo, baseado em metodologias e metas bem definidas. Mas 

para que isso seja realmente concretizado, precisa estar previsto no Plano Plurianual e 

consequentemente fará parte do orçamento.  

As cidades que possuem áreas do parque precisam planejar o seu 

desenvolvimento e expansão e elaborar um Plano Diretor condizente com o plano de manejo 

do parque. Diante dessa problemática sugere-se que toda política de gestão não se desvincule 

do principal objetivo de um parque nacional que reside na preservação dos ecossistemas 

naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem. 
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