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Boletim Informativo Mensal (julho 2021)



Bem-vindos!

Apresentamos o 
8º Boletim Informativo Mensal (BIM) 
relativo ao mês de julho de 2021.
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Você sabe como se dá a gestão de um Parque
Nacional?
O objetivo destes Boletins é informar mensalmente à
sociedade o que o Parque Nacional do Itatiaia está
fazendo para se tornar referência entre as Unidades
de Conservação deste imenso país, onde quase 14%
do seu território é protegido pelo ICMBio.

Boa leitura!

Foto: Flores no PNI.
Autor: Robert Ricceli

Fotos: Carlos Zikan



Preservar as paisagens, mananciais e 

ecossistemas únicos do maciço do Itatiaia, 

permitindo que a sociedade usufrua de seus 

benefícios de maneira ordenada e sem 

comprometer sua integridade, através de:

-pesquisas científicas, 

-atividades de educação ambiental, 

-recreação em contato com a natureza e 

-turismo ecológico.

Missão do PNI

8/2/20XX 3Foto: Pico das Agulhas Negras.
Autor: Marcos TerraFotos: Carlos Zikan



Ser uma 
Unidade de 

Conservação 
referência na 

excelência dos 
serviços 

oferecidos à 
sociedade. 

Visão do PNI

Foto: Carlos Zikan.
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Organograma do PNI com as
6 (seis) Áreas Temáticas.



1) AT Administração e Finanças
Foto aérea da sede do PNI. 



Reserva Florestal

Estação Biológica

Parque Nacional

1914 1927 1937

Essa AT começou a preparar o “Circuito 
Histórico” na área da nossa Sede 
Administrativa, antiga Fazenda Mont
Serrat, fazendo reparos e melhorando os 
locais para visitação.

A Faz Mont Serrat já foi Sede da 
Reserva Florestal em 1914.



1)Pedra da 
Fundação 
do PNI (1937)

2)Bomba de 
combustível (1940)

3)Casa do Administrador do PNI 
planejada pelo Arquiteto Ângelo 
Murgel (1942)

4)Sede Fazenda Mont
Serrat (1908)

5)Relógio de Sol (1925)

7)Casa feita de troncos 
de palmito/Casa do 
Telefone (1908)

6)Estufa (1926)

8)Britadeira de Pedras 
usadas na construção 
do PNI (1937)

Saguão Histórico na 
Sede do PNI (2021)

Cachoeiras

Portaria



Pedra da Fundação
(1937)

Bomba de Combustível 
(1940)

Casa do 
Administrador 

(1942)

Sede da Faz Mont
Serrat (1908)

Estufa (1926)

Relógio de Sol 
(1925)

Casa do Telefone (1914)

Britadeira (1937)

Imagens para melhor visualização 
das estruturas supracitadas.



Em 1937, na área de 7 Fazendas foi criado o PNI, com pouco 
mais de 11 mil hectares. A Fazenda Mont Serrat foi uma das 7 
Fazendas, além da Faz Saudade, Benfica, Itatyaia, Cruzes, 
Taquaral e Rio Preto. 

Depois, em 1982, o PNI foi ampliado para cerca de 30.000 
hectares (esta ampliação foi fora das antigas 7 Fazendas).

Fotos da Sede da Fazenda Mont Serrat no começo do século
XX e nos dias atuais.
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A equipe de 
manutenção do PNI 

restaurou essas 
antiguidades dos 

anos 1940, quando 
as nossas viaturas 
eram abastecidas 

aqui 
mesmo...visando 
complementar o 

Circuito Histórico da 
Fazenda Mont Serrat

Excelente trabalho! 
Excelente equipe!



2) AT Consolidação 
Territorial

Em destaque a Garganta do Registro, na 
Parte Alta do PNI, local de encontro dos 
municípios de Itamonte-MG e Resende-RJ.

É também o KM ZERO da BR-485, a 
rodovia federal em maior altitude no 
BRASIL e em precárias condições de 
manutenção também...

Por sua localização estratégica, sua 
recuperação é fundamental, especialmente 
para os municípios de MG e RJ que a 
utilizam diariamente e também para o 
Parque Nacional, como via de acesso ao 
seu Planalto (pico da Agulhas Negras, etc.).



Início do Parque, após 800m 
da estrada de terra que se 
encontra em condições 
precárias (BR-485).

Você sabe onde inicia o limite do Parque Nacional na 
Parte Alta, após a Garganta do Registro?

A chefia do PNI tem realizado diversas articulações institucionais para  tratar da 
recuperação da referida estrada. Neste sentido, segue reportagem (páginas 52 à 54) 
na publicação “Rodovias e Vias” – edição 126/2021 disponível em : 
https://40d1b190-3861-4175-aa41-
1aa854d77d74.filesusr.com/ugd/f97f59_540864acc3ba4aa1a18f1b2e1128acf6.pdf



3) AT Gestão Socioambiental
Inauguração do Bosque Sensorial, próximo ao Centro de Visitantes, na Parte Baixa do PNI, com a finalidade de oferecer 
atrativos e experiências acessíveis e que despertem os sentidos. Assim, o Parque se projeta para o futuro, apoiado nos três 
pilares do Turismo para Todos: acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social.



Você já visitou o Bosque 
Sensorial em frente ao 
Centro de Visitantes?

Fique descalço...

Olhos vendados...

Use o tato...

Use o olfato...

Sinta o bosque!

8/2/20XX 15



O CV (Centro de Visitantes) continua sendo um 
ótimo local para encontros e vivências ao ar livre!)

Realização de dinâmicas de sensibilização, como a escuta dos sons das áreas naturais, junto a um grupo de crianças e
adolescentes do Abrigo Municipal de Barra do Piraí – RJ que vieram ao Parque através do seu Programa de Visita Orientada.



Aconteceu em julho 
a exposição de 

quadros:

“Cantos que 
encantam”

Artista: Cláudia Moraes.xxxx
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Programa Parque Limpo
A quantidade de lixo e fezes humanas tem 
aumentado significativamente no Parque.

A obrigatoriedade do Kit Dejetos (KD) para 
TODAS as travessias tem ajudado.

Mas precisamos de mais engajamento!

Ainda tem muito PAPEL HIGIÊNICO nos 
atrativos e trilhas curtas!



4) AT Pesquisa e Monitoramento
Pesquisa sobre taxonomia e ecologia de coccídios:  identificação 
morfológica e molecular de espécies em aves silvestres do PNI (UFRRJ).

Foto:Patinho Platyrinchus mystaceus
Equipe de pesquisadores da UFRRJ



-13 Pareceres e homologações no SISBio (Sistema de 
Autorização e Informação em Biodiversidade).

- 6 Notas de Pesquisa (484 até 489) disponíveis no site: 
https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/gestao-pni/at/4-pesq-e-moni/notas-de-pesquisa.html 

- 43 pesquisadores trabalharam no PNI em julho envolvendo as 
seguintes instituições: 

UFRJ, UFRRJ, UERJ, IOC/FIOCRUZ, UFPR, BUTANTAN, UNESP, 
JBRJ



5) AT Proteção e Manejo
Pôr do sol durante fiscalização na Parte Alta do Parque.



Fiscalização na Pedra Furada e Travessia da Serra 
Negra, evitando acampamento clandestino com 
perigo de fogo (fogueiras) e lixo (dejetos humanos, 
etc.). Início da Escala de Plantão e Sobreaviso para 
a Parte Alta e Baixa do PNI com todos os analistas 
ambientais fiscais.



Combate ao fogo na Parte Baixa do PNI, no entorno do Parque..



Parte da equipe de combate ao fogo na Parte Baixa do PNI, no entorno do Parque..



Brigada executa a limpeza da área externa 
do antigo Hotel Simon.

Maior orientação e proteção aos 
visitantes. Reativação do heliponto, 
limpeza do acesso da água da 
piscina olímpica (inativa) para o 
caso de combate a incêndio, etc.

Exemplo de Texto de Rodapé 8/2/20XX 25



Brigada realiza primorosamente a 
manutenção da estrada do “Escorrega” 
em Maromba.

Exemplo de Texto de Rodapé

O “escorrega” é uma das entradas do PNI.

Entendemos que o acesso por Visconde de Mauá é importantíssimo para a 

Unidade de Conservação e para aquela comunidade.

Estamos em tratativas com a Concessão BR Parques para implementar uma 
entrada/saída oficial do Parque Nacional naquela localidade.



6) AT  Uso  Público  e  Negócios
Mapeamento com drone no PNI - Parte Baixa do Parque.

Foto: Complexo da Maromba
Acervo do ICMBio.



Mapeamento com drone

No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com FURNAS S.A.,
o Parque recebeu um drone para seu monitoramento. Esse
equipamento abre um leque de oportunidades para a evolução
dos trabalhos em todas as Áreas Temáticas do PNI:

-mapeamento e modelo digital de elevação, em alta resolução;

-planejamento de trilhas e novos atrativos;

-monitoramento da biodiversidade;

-monitoramento de incêndios e áreas queimadas;

-monitoramento da recuperação de áreas degradadas;

-suporte à fiscalização, etc.
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Fiscalização com DRONE de local que tem sido utilizado como CAMPING, na PEDRA
FURADA, que atualmente, não está permitido.

Caso a equipe se deslocasse andando, seria 1h15min de caminhada. A fiscalização
foi realizada da estrada, ao lado da viatura.



Mirante do Último Adeus,
fotografado com DRONE pela
equipe do Parque.



Vai fazer trilha no PNI?
Navegue off line com os mapas das Partes Alta e Baixa!
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Clique em MAPAS DO PNI no site do Parque: 
https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/



Trilha MONT SERRAT (Parte Baixa)

-total de 8 km; cor branca, na foto ao lado 
com trecho no asfalto (cor vermelha).

-cruza e caminha pelo asfalto (cor 
vermelha). Atenção!

-início e chegada no CV (Centro de 
Visitantes).

-trekking e ciclismo.

-possibilidade de passar na Sede Adm
para conhecer o Circuito Histórico.

Obs.: 
-bem marcada no terreno. 
-ainda não está sinalizada (será em breve)!

Trecho de 
caminhada 
no asfalto.

Trecho de 
caminhada 
asfalto e 
terra.



Trilha ÁGUA BRANCA

-12 km total (cor roxa).

-saída Complexo do 
Maromba (cachoeiras).

-chegada no Abrigo Água 
Branca.

-trekking e ciclismo.

-9 km até bifurcação da 
Trilha Ruy Braga.

-3 km até o Abrigo Água 
Branca.

Obs.: 
-bem marcada no terreno. 
-ainda não está sinalizada 
(será em breve)!



https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/
Já viu como está o tempo no Parque hoje? 
As estações meteorológicas estão em nosso site!

Exemplo de Texto de Rodapé



Inauguração da Ponte Engenheiro André Rebouças na Parte Alta

Na foto, primeiros visitantes que atravessaram oficialmente a Ponte Engenheiro André Rebouças (18 38-1898) no dia 30 Jul 21.
Parabéns para a Equipe de Trilhas e Brigadistas da Parte Alta do PNI...!!!



Era assim...
Ficou assim...

Uma demanda quase tão antiga quanto o Parque... Uma passagem segura sobre a Represa, na 
direção das Agulhas Negras!



Equipe de Trilhas (Parte Alta), idealizadores e construtores da ponte!  Da esquerda pra direita: Analista Ambiental 
Luiz Coslope + Equipe das Trilhas Guilherme, Sérgio, Netinho, Diego, Tiago, Elias, João Paulo e Leonardo.



(24) 3352-2288

Chefia + Equipe Comunicação Social

parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br

https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/

Gestão do 
PNI

Fotos: Carlos Zikan


