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Aos visitantes, conselheiros, servidores, professores, pesquisadores,

guias de turismo, condutores de visitantes, montanhistas,
caminhantes, corredores de montanha, ciclistas e demais usuários e
parceiros do Parque Nacional do Itatiaia, apresentamos o 2º Boletim

Informativo e o primeiro de 2021.
As atividades relevantes das diferentes Áreas Temáticas que são de

interesse público, estão aqui apresentadas para garantir a boa
comunicação e a transparência do serviço público por nós prestado.

A direção do PNI agradece a todos os servidores, colaboradores,
conselheiros e parceiros imprescindíveis, que fortalecem diariamente

a gestão do primeiro Parque Nacional do Brasil.
 
 

Luiz Aragão
Chefe do Parque Nacional do Itatiaia

15 de janeiro de 2021
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Segundo a Lei Nr 9.985 de 18 de julho de 2000
(SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação), “Um Parque Nacional é uma unidade
de proteção integral e tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando:

• Realizar pesquisas científicas;
• Desenvolver atividades de educação e
interpretação ambiental;
• Desenvolver atividades de recreação em contato
com a natureza, e
• Desenvolver atividades de turismo ecológico.

Para cumprir tal objetivo, o PNI está dividido em
06 (seis) Áreas Temáticas (AT):

1 - AT Administração e Finanças.
2 - AT Consolidação Territorial.
3 - AT Gestão Socioambiental.
4 - AT Pesquisa e Monitoramento.
5 - AT Proteção e Manejo.
6 - AT Uso Público e Negócios.
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Entregamos em janeiro mais uma CASA DE COLETA DE LIXO, em parceria com a AAI
(Associação dos Amigos de Itatiaia).
Servem para coleta do lixo “orgânico” dos moradores e o gerado pelos visitantes.
Outros tipos de resíduos tais como restos de construção e reformas (madeiras,
telhas, móveis velhos, etc.), além de recicláveis, deverão ser encaminhados para seus
devidos locais FORA do Parque.
Cumprindo tais regras, iremos prevenir o acesso de animais diretamente ao LIXO e
vamos prevenira doenças e impedir o impacto na paisagem.
Observação: a coleta de lixo no PNI é realizada toda quinta-feira nos locais com
acesso de asfalto e quinzenalmente nas CASAS DE COLETA DE LIXO das estradas de
terra. No dia 4 de janeiro, a empresa SERPLEX, contratada pelo DNIT, começou os
serviços de manutenção na BR-485 após quase um ano sem contrato de manutenção
para essa BR. Cabe destacar o empenho da atual equipe do DNIT e da SERPLEX junto
ao PNI, na intenção de melhorar as condições da BR-485, participando conosco em
mais de 7 (sete) reuniões presenciais.  Estamos em negociações com o DNIT para a
pavimentação da BR-485 na Parte Alta e pelo que tudo indica, teremos ótimas
novidades em breve!
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Casa de Coleta na subida para o Hotel Simon.
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 DNIT em obras 
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Através de projeto de lei, aprovado recentemente pelo Governador de MG e por sua
Assembleia Legislativa,  o PNI recebeu em doação mais de 300 hectares na Parte Alta.
Trata-se de uma área estratégica para a conservação e o uso público do Parque: local
onde se localiza a antiga Pousada Alsene e o atrativo da Pedra Furada. O Parque
agradece o total apoio recebido, em todas as fases dessa missão, pelos diretamente
envolvidos: Deputado Estadual/MG Dalmo Ribeiro Silva e sua equipe e a  ProNatura
Internacional (Juliana de Leo e Marcelo Andrade). Agradece também as gestões
anteriores que iniciaram as tratativas, que perceberam na época o quão importante
seria nossa governança naquelas altitudes (Walter Behr e Gustavo Tomzhinski).

Trecho da LEI: “...dois imóveis,
constituídos cada um por uma gleba
da Fazenda Serra Negra, situada no
Km 12 da Estrada Registro, Agulhas
Negras, no Município de Itamonte,
registradas no Livro 2-H do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca
de Itanhandu, sendo:
I – a de nº 5 com a área de
276,9250ha (duzentos e setenta e
seis vírgula nove mil duzentos e cin- 

quenta hectares), registrada sob a matrícula nº 2.535, a fls. 156;
II – a de nº 6 com a área de 56,60ha(cinquenta e seis vírgula sessenta hectares),
registrada sob a
matrícula nº 2.536, a fls. 157.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 6 de janeiro de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da
Independência
do Brasil. ROMEU ZEMA Neto



TRILHAS DA  ACESSIBILIDADE

Membros da CTEA (Câmara Temática de Educação Ambiental) em
conjunto com servidores do PNI, realizaram o mapeamento de alguns
pontos interpretativos na Trilha das Borboletas (integrante da Circuito
Mont Serrat), com o objetivo de provocar no visitante a reflexão sobre
a importância de áreas de conservação. Tal trecho permite a visita de
pessoas com deficiência, cadeirantes e pessoas com pouca
mobilidade, devido sua inclinação ser inferior ao determinado pela
legislação brasileira.
Foram identificados pontos que contarão com placas e painéis
informativos com transcrição em braile e figuras em alto relevo
Da mesma forma, propõe-se o plantio de espécies herbáceas e
arbustivas que possuem flores atrativas para borboletas nas bordas
da trilha, e também de espécies arbóreas que estimulem o sentido
com olfato como o pau-d’alho (Gallesia gorazema).
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FEIRA DE PRODUTOS ARTESANAIS DO PNI
Depois de algumas edições “piloto” da nossa FEPA (Feira de Produtos
Artesanais) em novembro e dezembro de 2020, finalmente teremos a
1º FEPA “oficial”, onde contaremos com queijos artesanais de Alagoa,
cerveja artesanal de Visc. de Mauá, mel, café de Itamonte, suco de
polpa da semente do palmito jussara (jussaí), entre outros produtos.

DATA: 23/jan/2021, sábado
HORA: 10h às 16h
LOCAL: CV (Centro de Visitantes do PNI)

Reuniões Virtuais Gerência Regional 4  ICMBio
A área temática da gestão socioambiental participou de  uma reunião online com
a Gerência Regional 4 do IMCBio, que coordena ações dos conselhos gestores nas
unidades de conservação, com o objetivo de aperfeiçoamento de ferramentas de
facilitação remota para um melhor desempenho na realização das reuniões e
oficinas virtuais. A proposta é de encontro mensal com a Coordenação Regional e
outras unidades de conservação da região sudeste, para capacitação no tema.

Datas das reuniões em 2021:
26 de março
25 de junho
24 de setembro
03 de dezembro

CONSELHO CONSULTIVO



Desenvolvimento das atividades realizadas pela AT
PESQUISA E MONITORAMENTO
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AT PESQUISA E MONITORAMENTO

Fungos e Bactérias em Anfíbios.
Drosophilas.
Ambofilia em uma Comunidade em Campos de Altitude .
Interações entre beija-flores no Planalto do Itatiaia (PNI).
Ecologia de polinização em Bromeliaceae 
Drosophila
Solanaceae

NOTA 427-Ambofilia
NOTAS 426 E 427- Brachycephalus epippium e
Hydromedusa maximilian (Cágado da Serra); também
sugestão de pesquisa
NOTA 423- Bothrops jararacuçu, também sugestão de
pesquisa.
NOTA 422- Trifolium repens (Trevo branco) 

PARECERES E HOMOLOGAÇÕES DE PESQUISAS SISBIO:

NOTAS DE PESQUISAS NO SITE E PROPOSTAS PARA
PESQUISADORES.

      Site do PNI, maiores detalhes     
      https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/boletim-de-
      pesquisa.html)
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AT PROTEÇÃO E MANEJO

06 “Análises Técnicas” em atendimento às demandas externas (MPF e Público em geral).
03 Processos de “Autos de Infração” com instrução concluída na UC.
02 “Diligências” externas.
11 Processos de Julgamentos de “Auto de Infração” instruídos em apoio à 

Esta AT (Área Temática) inclui, além da equipe de fiscalização permanente na Sede Adm do Parque,
o pessoal da Brigada PNI (Parte Alta e Baixa mais Visconde de Mauá).

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
Realizou no último mês:

       Gerência Regional.

Inicio dos trabalhos de cadastramento, em comum acordo com a AAI (Associação dos Amigos de
Itatiaia), dos animais domésticos (cães) que residem junto aos moradores do PNI.
Lembramos que animais domésticos são proibidos em Unidades de Conservação e que cães e
gatos que forem flagrados soltos no Parque, serão capturados e enviados para a Divisão de
Zoonoses de Itatiaia. Em janeiro, 01 (um) gato, já com características selvagens, foi capturado.

BRIGADA PNI
A Brigada PNI, que já foi localizada na “oficina” do Parque e ocupou temporariamente (no período
seco de 2020) a tradicional CASA DE SEIXOS, ao lado do Posto 02, agora está na seu local definitivo:
no entorno da praça do Relógio do Sol, na frente da Sede Adm, próximo do asfalto e com local de
descanso para seus integrantes.

Fotos de acidentes
naturais ocorridos

em áreas de uso
público entre os

dias 14 e 15 de
janeiro de 2021
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AT USO PÚBLICO E NEGÓCIOS

ATM - Este Parque Nacional pretende tornar tradição no “montanhismo brasileiro”,
uma ATM (Abertura da Temporada de Montanha) em seu território.
Para tal, escolhemos as datas de 15 e 16 de maio de 2021 (sábado e domingo).
Atividades: 
-sábado, 15 maio, na Parte Baixa, no CV (Centro de Visitantes): filmes projetados em
telão durante à noite, tendas de clubes de caminhada e vendas de produtos/materiais
de camping, FEPA (Feira de Produtos Artesanais) entre outras atrações. 
-domingo, 16 maio, na Parte Alta, caminhada e escalada.

TRILHA TRANSMANTIQUEIRA – Uma Placa de Entrada de Trilha (PET) está sendo
fixada na Parte Alta, no Posto 03. Ela marca o trajeto da Trilha Transmantiqueira
(TMTQ) dentro do PNI, trilha de longo curso com mais de 1.100 km que atravessa toda
a serra da Mantiqueira (www.trilhatransmantiqueira.com.br).

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS – contamos agora com uma Equipe de Trilhas
composta de 12 (doze) homens e 2 (duas) viaturas 4x4, em parceria com FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS, para manutenção e manejo de nossas trilhas. Esta parceria prevê
ainda:
-Instalação de área de camping com banheiros e quiosques para comércio de
alimentação na Parte Alta, atrás do Posto 03 (antigo estacionamento). Obras iniciadas
com duração de 12 meses.
-Reforma dos abrigos Massenas, Macieiras, Lamego e Água Branca. Previsão nesse
semestre.
-Aquisição de 30 (trinta) rádios comunicadores entre outros equipamentos de
comunicação para melhor fiscalização e segurança do PNI.
-Aquisição de CÂMERAS TRAP, DRONE e GPS (entregues neste mês).
-Recuperação da Trilha Ruy Braga (erosão). Previsão: início de fevereiro/21.
REUNIÕES – Juntamente com a chefia do Parque, na Seção de Meio Ambiente da
AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) em Resende e com a assessoria do
Deputado Estadual/SP Castello Branco, que está apoiando o PNI no planejamento da
pavimentação da BR-485 de acesso à Parte Alta.
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Trilha para Cachoeira
Itaporani, antes e depois. Deputado Estadual Castello Branco e reunião na AMAN.

Drone e GPS recebidos Viaturas 4x4 recebidas.


